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Fredagen den 27 oktober 

EP As P-hus: notan växer 

Personal- och organisations
nämnden i Lunds kommun 
(PON) har tyckt till om de 
andra nämndernas personal
budgeter, och bl.a. i en bi
sats uppmanat kommunsty
relsen att i framtiden se över 
bibliotekets personalorganisa
tion och jämföra den med 
andra kommuners av samma 
storlek. O.k., man måste all
tid se till att förvaltningar in· 
te byråkratiseras - även om 
det är förvånande att höra det 
av PON - men det finns en 
intressantare sida av saken. 

Det finns ingen bibliotekslag i 
Sverige. Det innebär att folk
biblioteket kan få vara hur 
bra· eller hur dåliga som helst, 
ja de behöver inte ens finnas. 
Det är upp till kommunalpo
litikernas godtycke. Nu är än
då biblioteket i Lund ganska 
gynnat, en jämförelse med 
andra kommuner skulle troli
gen visa att Lund har mer 
personal än genomsnittet. 
·Men verksamheten i Lund är 
av bättre kvalitet. En heder
ligare tågordning vore att 
först öppet redovisa vilken 
biblioteksstandard Lund ska 
få ha, sedan diskutera organi
sationsfrågor. 
Motståndet mot en lagstift
ning på biblioteksområdet 
finner man främst hos bor
gerliga kommunalpolitiker. 
De talar oftast varmt om det 
goda med lokala initiativ, -
men förtiger att de många 
gånger består i att bibliote
kets budget får utgöra bud
getregulator (man kan få stän
ga bibliotek, men inte sko
lor!) och kommungubbarna 
är rädda att fråntas denna ut
väg. 
Nu lär kommunstyrelsen i 
Lund denna gång inte fäst sig 
vid PONs förslag (det finns 
visst pengar i kassan). Men 
man vet inte när sådana ideer 
kan dyka upp härnäst. 
Vi måste kräva en biblioteks
lag! 

I den långa och häftiga kam
panjen mot EP A:s P-hus i fj or 
talades det mest om miljö och 
miljöförstöring. Och inget fel 
i det : bullret och avgaserna 
borde varit skäl nog för att 
stoppa projektet. Men ibland 
glömde man bort de tunga 
ekonomiska invändningarna 
som fanns mot bygget. Man 
kanske kan dra en liten para 
lell med kärnkraftdebatten : 
den har hittills mest handlat 
om risker, men det som gör 
att man vågar hoppas på ett 
snart slut för utbyggnaden är 
att alltfler »ansvarskännande» 
politiker böijar inse att kärn
kraften blir för dyr, f synner· 
het som det inte behöv~ så 
mycket kraft som man en 
gång trodde. 

Självbärande? 

Vi borde nog ha satt åt P-hus 
anhängarna hårdare på den 
punkten. Var ni med på den 
stora debatten på stadsbiblio
teket. Birger Rehn såg frå
gande ut och garanterade att 
p-huset skulle bli ekono
miskt sj älvbärande. Sverker 
Oredsson anade kommande 
problem och sa att om den 
spontana beläggningen inte 
blev tillräckelig så fick man 
överväga att ta bort all mark
parkering i omgivningen - ett 
uttalande som han senare 
försökte svära sig fri ifrån. Så 
nog upplevdes frågan som 
känslig. 
Den borde vara känsligare nu 
för investeringskostnaderna 
har ökat långt över beräkning
arna. överklaganden, först till 
länstyrelsen och sedan till re
geringen, har uppskjutit bygg
starten, vilket naturligtvis är 
förträffligt, men vilket också 
fördyrat bygget. Byggkost
naderna har ju inteprecis le
gat still . Sen har vi de arkeo
logiska utgrävningarna som 
heller inte ingick i kalkylen. 
Ingen vet vad de kommer att 
gå lös på. 

485.000 kr! 

Nu är det emellertid ännu en 
okalkylerad kostnad, denna 
gång på 485.000:-. För att bil
strömmen skall komma ut på 
stora södergatan måste gatan 
breddas och hörnhuset rivas. 
Äg~en, möbelhandlaren 
Thure Larsson har 
tighetsnämndens protokoll 
varit »synnerligen motvillig» 
till att flytta från fastig
heten. Men som . det av 
samma protokoll anses vara 
»synnerligen angeläget» att 
stan får köpa huset så att 
det kan rivas, köper man 
ett nytt (gammalt) hus åt 
-Thure Larsson tvärs över 
Södergatan. Det huset är så 
ruffigt att det inte är tax
erat till mer än l O 000 kr, 
och stan får betala 450 000 
kr för att det skall kunna 
iordningställas till möbel
handel. 
Inför en sådan subventioner
ing förstår man att Thure 
Larsson gett upp sitt mot
stånd. Påtryckningarna från 
fastighetskontoret lär också 
ha varit avsevärda. 
Thure Larsson var också en 
av dem som hade överklag
at p-husbeslutet. Nu sägs i 
köpekontraktet att han skall 
dra tillbaka sitt besvär. På 
VPK :s fråga svarades 

kÖmmunstyielsen att detta 
bara var en formsak, för när 
Larsson had~ sålt .huset var 
han inte längre mar~ägare 
och hade ,följaktligen · inte 
besvärsrätt. Men varför står 
då passusen i kontraktet 
över huvud taget! 
Om de gör · det borde det 

1 

resultera i. att fullmäktiges · 
beslut rivs upp. Och i så i 
fall flyttar Thure Larsson 
tillbaks till sitt gamla hus. 1 

Det har han nämligen till
tvingat sig ett löfte om. 

Miljöskä! 

Jo, kanske för att Larsson 
förutom att nämna den stör· 
ning som hans affär skulle 
utsättas för mot p-huset hade 
anfört även de allmänna 
miljöskäl som de 14 000 
namnunderskrivarna talade 
om. De skälen står ju kvar 
oavsett vilken sida av gatan 
Larsson bor. Vi kan kanske 
därför hoppas att planverket 
och bostadsdepartementet 
fullföljer ärendet och ger det 
en saklig behandling. 
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Kommunen 

Kommunal demokrati 

Ja, hrmm, sa kommunalrådet 
Oredsson(fp). Kan vi då vara 
överens om att det som vi nu 
sagt och kommit överens om 
så att säga stannar mellan oss 
tills vidare. 
- Alldeles självklart, nickades 
det från alla håll. 
- Ja, jag skulle inte ha nämnt 
saken, fortsatte Oredsson, om 
det inte varit för de tråkiga 
erfarenheterna från mötet. 
Exempelvis avslöjade ju 
Lundabladet .... . 
- Och vi som trodde att du 
hade så fin pli på dina skri
vare, flinade kommunalrådet 
Ryde (m). Det sägs att du 
hänger på redaktionen varje 
dag, att du avsätter lokalre
daktörer osv 
- och så sa du att er linje var 
fast förankrad i ert parti, 
spädde kommunalrådet An
dersson (c) på. 
- Det var det också, morrade 

Oppositionsrådet Rehn (s). 
Åtminstone var det förankrat 
i vår styrelse, eller i alla fall 
hos Sten Norin och mej. Vi 
kommer att hålla tätt. 
- Vi får hoppas det, sa Ryde. 
För det är rätt känsligt egent
ligen att vi sitter har och har 
informella sammankomster 
och samsas om fördelar åt 
oss själva. Ja, inte för att jag 
personligen har något emot 
det, men allmänheten kan så 
lätt missförstå saker och ting. 
- Nu var det väl inte bara 

dabladet som läckte. 
Ko munisterna . . ... 
- J a, är de in te för j ä v liga, u t

brast Rehn. Här har vi i de 
fyra ~o-~ratiska partierna 
kommit ~verens om att 
försöka smyga med saken, 
och så kommer di där räliga 
vpk:arna och förstör alltihop. 
Ja, och så Lundabladet. Dem 
skall jag nog ta hand om, men 
vad i h-e gör vi åt kommunis
terna. Tänk så mycket lättare 
det var att föra kommunal
politik här i Lund på sextio
talet. 

Grr 

Prisstoppassknpp 
på blöjor 

Prisstopp på blöjor blev den 
nye handelsministern Hadar 
Cars försel beslut. Handelsmi
nistern säger i ett uttalande att 
regeringen skall fortsätta den 
aktiva prispolitiken. 

stadsdelsbad stängs? 
Det har länge ryktats att 

Delfinbadet ska stängas, när 
det nya badhuset blir klart. I 
fritidsförvaltningens budget 
för 1979 finns inte pengar för 
personal upptagna och inte 
heller i KELPen finns något 
utrymme för Delfinen. Rolf 
Nilsson (vpk) har int~rpelle
rat i kommunfullmäktige i 
frågan, men de vaga och un: 
danglidande svar, som gavs 1 
gårdagens debatt blir man in-
J:~klokare~v. _ _ _ 
VPK har under hela badhus
debatten förespråkat mindre 
stadsdelsbad i stället för ett 
stort centralbad med vågs-

kvalp och automatiska bil
jettapparater. Delfinba~~t 
gerar redan nu som ett nar
bad för 8.-9 .000 fäladsbor. 
.Eftersom fritidsförvaltningen 
sagt upp avtalet med Akade
miska föreningen och efter
som denna inte har råd att 
själv driva anläggningen, är 
det tydligt att badet kommer 
att stängas. 

Man kan erinra sig att topp
politikerna från alla parti~r 
nyligen enhälligt förklarat s1g 
vilja satsa på Norra Fäladen 
och förbättra områdets ser
vice. Men välviljan hos de sty
rande sträcker sig - som van
ligt - inte ända till plånboken. 

VPK"i ABF 
VPK har nyligen fått in 
en suppleant i ABF :s sty
relse, nämligen Karin 
Oscarsson. Med anledning 
av det sökte VB-redak
tionen upp Karin för en 
kommentar. 
Vad innebär ditt supple
antskap för VPK? 
Jag tycker personligen att 
det är bra att VPK som 
medlemsorganisation i 
ABF får in en represen
tant i styrelsen, som kan 
bevaka och förhoppnings
vis påverka innehållet i 
ABF :s verksamhet. En 
fråga som togs upp på 
årsmötet, då jag blev vald, 
var införande av kontors
dataanläggning inom 
Lundabygdens ABF, något 

ETT BAD\1\J~ som jag starkt mötsatte 
. • • • • • • • • • • • • • . • • • • mig. Det uppdrogs åt den 

· nya styrelsen att under 
verksamhetsåret utreda 

-------------------------- frågan vidare. 

Nu får det vara nog! 
Med anledning av utveck

lingen av strejken vid 
Traktor i Boden har VPK. 
Lunds styrelse låtit publice
ra ett öppet brev. Ur detta ci
terar vi: 

Strejken vid Bil & Trak
tor började den 15 juni som 
en protest mot ett försök att 
införa premielön och pressa 
lönen genom s.k. normavtal. 
Arbetsköparna ville alltså in
föra moroten igen och tömma 
de lokala förhandlingarna på 
innehåll. Bodenarbetarnas 
motstånd var principiellt vik
tigt och fick därför snabbt 
stöd från solidaritetsgrupper 
från hela landet. Fackföre
ningsrörelsen var dock p.g.a. 
medbestämmandelagen tvin
gad att ta avstånd från strej
ken. Arbetarna släpades inför 
arbetsdomstolen två gånger 
och dömdes till 600 kr i ska
destånd plus rättegångskost
nader. Därmed fick SAF ige
nom prejudicerande dommar 
som den nya medbestämman
delagen banat väg för. .. 

:NliSta steg var att svartlista 
arbetarna för att blockera 
framtida arbetamöjligheter. 

Och så var tiden mogen för 
avsked och inkallandet av 
strejk brytare. 

Detta var något oer- · 
hört! Sedan Ådalen 1931 har 
inget strejkbryteri tolererats i 
Sverige och fram till 1974 
stod arbetarklassen enig ba
kom principen att strejk ald
rig får utgöra grund för av
sked. Men med ens kunde 
alltså arbetsköparen bryta 
upp motståndet och t.o.m. få 
stöd av Metalls avtalssekrete
rare Holger Olsson. Än en 
gång kunde SAF visa upp 
MBLs användbarhet! 

VPK Lund kräver 
VPK ställer sig i brevet soli

dariskt med följande krav: 
Nej till reallönesänkningar! 
Nej till premielön! 
Nej till strejkböter! 
Nej till avsked vid strejk! 
Nej till strejkbryteri! 
Nej till antistrejkparagraferna 
i MBL! 
A teranställ bodenarbetarna 
på deras egna villkor! 

VPK Lunds styrelse 

Sossarna tiger om bostadsbidragen 

Igårkväll på kommunfullmäk
tige behandlades de nya 
kommunala bostadsbidragen. 
Borgarna hade lagt sig på en 
nivå som i realiteten betydde 
en sänkning av de kommu
nala bostadsbidragen. VPK 
krav var en ordentlig höjning. 
I den takt som hyror och 
priser har stigit och kommer 
att stiga under Ullstens 
regering måste barnfamiljer 
med höga hyror kompenseras. 
I debatten var det endast 

VPK :arna som gick upp och 
talade emot borgarnas förslag . 
Socialdemokraterna satt allde
les tysta i sina bänkar. De 
hade tydligen alldeles glömt 
att de tidigare i år krävt en 
höjning av bidragen till en ni
vå mellan borgarna och VPK. 
Men inte ett knyst i kommun
fullmäktige igår. Tom. när 
Rolf Nilsson, vpk, gick upp 
och påminde dem om deras 
tidigare krav på höjning ville 
de gå in i debatten. Är det 
kanske så att det bara finns 

Ansv utg Ulf Nymark. Satt och tryck t pli Acupress i Lund av VB-red 

Vad tänker du driva för 
frågor i styrelsen? 
Som kulturarbetare vill jag 
i detta sammanhang · passa 
på tillfället att understryka 
betydelsen av kultur
politikens roll för för
ändring av samhället i 
socialistisk riktning. Via 
kulturyttringarna - t ex 
konst, litteratur, teater, 
musik, idrott och fritids
aktiviteter av olika slag -
skapas många av männ
iskors attityder till det 
samhälle som de lever i 
oc'.ll. även deras vilja eller 
misstro till att förändra 
det. Vårt samhälle till
åter en ohämmad kom
mersialism att breda ut sig · 
medan de summor som 
satsas på en aktiv kultur
politik är ytterst blyg
samma. Genom att oför
trutet göra människor upp
märksamma på detta miss
förhållande, som i sista 
hand innebär en intellekt
uell utarmning, en polit
isk likgiltighet och ett hot 
mot yttrandefriheten,, 
måste VPK, inte minst 
i Lund, arbeta för en 
förändring. Ett av många 
sätt kan vara att påverka 
ABF:s verksamhet. 

Blåsorkestern 
Lördagen 28/1 O. Appellmöte 
pil Stortorget i Malmö k 1.11 
Samling 10.00 pli partilokalan 
Bredgatan 28. 
Lördag 2B/10. Spelning v id 
N icaraguafesten i Svaneskolan. 
Samling kl 18.45 
N icaragua-afton 
lörd den 28/1 O kl 19-23 
Svanaskelans aula. 
Debattmöte om trafiken i 
stadskärnan, torsel den 2/11 
kl 19 pä Svarvarastugan, Lilla 
Tvärgatan 16a 


