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Fredagen den 3 november 

QJ-jD Kravet är: .. . . 
Med anledning av hotet om Ingen 11yresho~ ntng' att Nordarmatur ska läggas 

~~t ht;p:!fre~~l1k::;:n~s:. • 
styrelsen frågat vad den tan
ker göra, 
Vår öppna skrivelse, som pub
licerades i VB nr 33 tyciCs ha 
fått den goda effekten att so
cialdemokraterna och kom
munstyrelsen i någon mån 
vaknat till liv. I Arbetet från 
den 31 oktober kunde man 
läsa att Birger Rehn föresla
git Lunds kommunstyrelse att 
tillskriva Saab/Scania i Lin
köping för att försöka med
verka till att Nordarmatur blir 
kvar i Lund. 

Vidare har förhandlingar 
upptagits med fabrikschef 
och verkstadsklubb i Lund. 
Kommunen lovar att hjälpa 
till med upprustning och ev. 
mark vid nybyggnation. 
Företaget är nu i en fm för
handlingssituation, där man 
har möjlighet att mjölka kom
munen på pengar under hot 
om nedläggning. 
Det viktigaste är trots allt att 
de 150 jobben kan räddas. 
Gåvor från kommunen bör 
kompenseras med ökat sarn
hällsinflytande och arbetar
makt. 

VPK Lunds styrelse 
.. . och Kommunstyrelsens svar. 

I anledning av skrivelse till 
kommunstyrelsens arbetsut
skott den 17 oktober 1978 
angående Nordarmatur i 
Lund får arbetsutskottet upp
lysa om att frågan om Noro
armaturs aktuella situation 
diskuterats i Lunds kommuns 
sarnarbetskommitte med nä
ringslivet i vilken bl.a. ingår 
representanter för .. företa&s· 
ledning och anstalida Vld 
Nordarmatur. Arbetsutskot
tet har således kontakt med 
och erhåller information av 
berörda parter och .utskott~t 
följer noga utvecklmgen for 
företaget. 
Lund som ovan 
Å kommunstyrelsens vägar 
Sverker Oredsson 
Åke Lindblad 

Fastighetsbolagets bud 17.84 kr per kvm och år! 
Arets hyresförhandlingar Anna-Stina är ny i förhand-
kommer att bli hårda. Hyres· lingsrådet. Hon valdes in där 
gästföreningen i Lund mobi· på hyresgästföreningens års-
liserar sina medlemmar ge· möte i mars. 
genom namninsamling och -Jag kände mig lite osä.ker 
demonstration. Kravet är: i början säger Anna-Stu~a. 
Ingen hyreshöjning. På tors· Därför är det bra att for· 
dagskvällen kom det kommu· handlingsrådet haft möten 
nala fastighetsbolagets mot· tidigare i höst. Då har de 
bud. Man vill höja h).'ran med som varit med längre infor-
120 kr i månaden får en van· merat oss som är nyvalda 
lig trerumslägenhet på 80 hur förhandlingarna fungerar. 
kvadratmeter. Sitt sista förberedelsemöte 
Fastighetsbolagets k.t:a.v- pre- hade man }'}å -onsdagskvällen. 

senterades på ett möte med Då hade man bjudit in de 
hvresgästernas förhandlings- politiska partierna i kommun-
r~d. Man kräver i genom- fullmäktige. Men det var bara 
snitt 17.84 kr mer per år VPK och moderaterna som 
och kvadratmeter. Det bety· kom. Centern och folkpartiet 
der som sagt för en vanlig tyckte inte att de hade hd. 
trea en hyreshöjning på 120 s-ocialdemokraterna lovade 
kr/månad. komma men uteblev. 

Förhandlingsrådet vill att Hyresgästerna kommer att 
förhandla genom .~n förh~nd
lingsdelegation. Forhandlmgs
rådet har två representanter 
i förhandlings~elegation~n 
men man har mgen maJO· 
ritet där. Förhandlingsrådet 
som representerar hyresgäs
terna i Lund 1 är all!s~ .endast 
rådgivande. De defm1bva be
sluten om förhandlingarn~ 
fattas av föreningsstyrelsen 1 
Malmö. 
Oacceptabelt 
-Vi i förhanqlingsrå~et be- . 
häver stöd fran aktiva hy· 
resgäster säger Anna-Stina 
Sannersted t till VB. Därför är 
det bra att hyresgästavdel-
ningen i Lund har star~~t 
en kampanj mot hyreshOJ· 
ningar. Kraven från korpm~
nala fastighetsbolaget ar JU 
helt oacceptabla. Bolaget 
måste rikta sina krav inte 
till hyresgästerna utan till 
sina ägare, kommun~n .?ch 
till staten. Hyresgastfore
ningen i Lund visar i sin 
kampanj realistiska sätt att 
finansiera ett hyresstopp. 

kommunen gör en utredning 
om de extra kostnader kom· 
munala fastighetsbo.laget ~.ar 
jämfört med de pnvata var
darna. Man menar att det är 
rimligt att kommunen står 
för dessa och inte hyresgäs
terna. 

stort slitage 
:.... såna extra "kostnader finns 
det av många skäl, säger 
Anna-Stina. Omflyttningen 
och därmed slitaget är 
t.ex. större i kommunens fas
tigheter. De privatvärdar som 
inte har dessa extra kost-

nader fär ta ut samma hyra 
som det kommunala bolaget 
och gör därför extra vinster. 
Förhandlingsrådet diskuter· 
ade också förhållandet mellan 
Lunds kommun och fastig
hetsbolaget. Man menade att 
det är fel att fasti!ilietsbo
laget är fristående från kom
munen. - det gör att poli
tikerna kan smita undan 
ansvaret för hyreshöjningar· 
na. __ il! 
Anna-"Sfrna- återl(ommer t 
hyresgästavdelningens kam
l'.!lnj: 
{Yintefria län 
Men som hyresgästavdelning
en i Lund såger måste det till 
statliga subventioner också. 
Regeringen har nu äntligen 
upptäckt att hyresgästerna 
har stora problem och före
slår att pengar skall lånas 
u t till fastighetsägare för att 
täcka en del av under
hållskostnaden. Men det be
tyder bara att man skjuter 
problemen framför sig. När 
pengarna skall betalas till
baka får ju hyresgästerna 
betala ränta på nya lån. 
Då blir det extra stora hyres
höjningar. Dessutom är lån
en för små · de täcker en
dast en del av hyreshöj
ningskraven. Jag tycker att yi 
måste kräva att lånen blir 
ränte- och återbetalningsfria 
samt att de blir större. 
De kraven kan man föra 
fram i hyresgästföreningens 
demonstration den Il no
vember. Gå med i den. Det 
bör även de göra som bot i 
hus som privatvärdar hyr ut. 
Deras hyreshöjningar kommer 
senare men de blir minst 
lika stora som för kommun
ens hus - det garanterar 
hyreslagen. 
Sä slutar Anna-Stina och VB 
upprepar gärna maningen om 
demonstrationen. Den Il no
vember var det. 

a..,...._,_~~~ 



KULLENBERG 
-- Aldrig, aldrig, aldrig att jag ~viker 
Kullenberg, utropade Sven Gunnar 
Hansson (c) med eftertryck. 

Kullen berg, en vit spaniel, gnydde 
och viftade på svansen. Det var up
penbart att den älskade Sven Gun
nar Hansson, men även att den kän
de sej förvirrad över den ovana om
givningen. Så är det heller inte var 
dag som en hund släpas med upp i 
kommunfullmäktiges talarstol. 

(- Chequers, viskade den ene re
portern till den andre uppe på läk
taren. - Det var just med en hund 
som Nixon charmade TV-tittarna 
och startade sin andra karriär.) 

- Elaka människor, fortsatte fa
stighetsbolagets ordförande nere i 
talarstolen, har påstått att jag skul
le vara mutad för att jag tog emot 
Kullenberg från den byggfmna som 
min styrelse sen utan konkurrens 
gav entrepenaden på försäkringskas
sans nybygge. Hur kan de vara så 
lumpna? Hur kan de ifrågasätta en 
ideellt arbetande politikers heder? 
Se oss i ögonen, ärade fullmäktige
ledamöter, och säg om ni betivlar 
vår ärlighet! 

De båda i talarstolen tittade for
skande på församlingen. Åtminsto
ne Kullenbergs ögon såg mycket är
liga ut. 

- Rolf Nilson i VPK tillhör dessa 
elaka människor, fortfor Hansson, 
liksom den journalist på tidningen 
Byggnadsarbetaren som tryckt av 
fastighetsbolagets strängt in te rna 
brevväxling med byggfirman. Detta 
ingår uppenbarligen i en stor kam
panj för att underminera allmänhe
tens förtroende för dess demokra
tiskt valda representanter. En annan 
deltagare i den kampanjen är all
männe åklagaren i Malmö som nyli
gen velat fålla ledande tjänstemän i 
gatuförvaltningen där för att de ta
git emot en och en annan halv gris 
från entrepenörerna. 

- Men ärade ledamöter, sade 
Hansson, det finns dock fortfarande 
en del goda människor. Som ett 
exempel, som ett högt föredöme 
för oss alla, vill jag nämna byggfir- • 
mans direktör, som för att möjlig
göra bygget skänkte Lunds kom
mun ett markstycke värt flera 
hundra tusen kronor. Det kallar 
jag en sann medborgaranda! Har jag 
inte rä tt, Kullenberg? 

Kullenberg gläfste instämmande. 
- J ag hade inte tänkt yttra mej i 

den här debatten, insköt Nils Gu
stavsson (s), men som gammal djur
vän måste jag deklarera mitt fulla 
förtroende för Sven Gunnar Hans
son. 

Ett sus av instämmande gick ge
nom fullmäktige. Gustavssons parti
broder Rehn såg dock ut som han 
svalt en spik . 

- Men, försökte Rolf Nilson .. . 
- Debatten är avslutad, fastslog 

ordföranden. 
- Just det, sa Sven Gunnar Hans

son och bet Rolf Nilson i benet. 

Grr 

Bättre arbetsmiljö 
Kontrollen av arbetsmiljön 

på små arbetsplatser är oftast 
eftersatt idag. VPKs ledamot i 
hälsovårdsnämnden, Ulla 
Henriksson, har reagerat mot 
detta och VPK kommer att 
agera i frågan. VB-red kontak
tade Ulla för en kommentar. 

Vad menas egentligen med 
kommunal tillsyn? 

Med kommunal tillsyn menas 
den offentliga tillsynen över 
mindre arbetsplatser, dvs de 
som har mindre än l O anställ
da. För kontor och butiker 
har gränsen satts vid högst 20 
anställda. Arbetsplatser som 
drivs av stat och kommun 
eller landsting faller direkt 
under yrkesinspektionen. Den 
maskinella utrustningen på ar
betsplatsen får in te heller vara 
för komplicerad, för då till
hör den också yrkesinspek
tionen. Allmänt ska den kom
munala tillsynen fungera som 
hjälp åt yrkesinspektionen. 
Det hela medför att det mån
ga gånger är oklart vem som 
ska utöva tillsynen på de oli
ka arbetsplatserna. 

Hur är läget i Lund? 

Fem personer arbetar med 
kommunal tillsyn i Lund. Av 
dessa är bara en halvtidsan
ställd som kommunal tillsyns
man. De övriga är anställda 

Ut med högern! 

Kårvalskanpanjen går nu in i 
sitt avgörande skede. Röst
ningen skall äga rum 7 och 
8 november. Man röstar på 
AF eller Sparta kl l 0-18 , och 
man skall ha med sig sitt 
röstko!'t, ett identitetskort 
och sin terminsräkning. Och 
kom ihåg: Rösta! 
Rösta på vänstern - Rösta 
på LKHF/VPK. 

som hälsovårds- och byggnads- · 
inspektörer. Dessa ska - föril~ 
tom de ordinarie arbetsupp
gifterna såsom inspektioner 
eller besiktningar - även göra 
besök enligt arbetsmiljölagen. 

Det är ingen överdrift att sä
ga att arbetsmiljön kommer i 
andra hand . Detta beror bl.a. 
på bristande kunskaper. En 
hälsovårdsinspektör har föga 
utbildning inom detta 
- en byggnadsinspektör ingen 
alls. . 
Dessutom fungerar samarbe
tet med yrkesinspektionen 
dåligt. Och till detta kommer 
att Lunds kommun inte är 
särskilt intresserad av den här 
verksamheten. 

Kan man förvänta sig att bor
garna gör något åt det? 

Att borgarna inte är intres
serade av heltidsanställda och 
effektiva tillsynsmän är själv
klart. Vem skulle tjäna på 
att arbetsmiljön förbättras i 
konditorier, pizzerior, mode
butiker m.m.? 

Det står fullt klart att för att 
få en effektivare tillsyn så 
måste den utövas av heltids
anställd och välutbildad per
sonal. 

HöSTKAMP ANJEN 

VPK satte som ett av sina 
mål under höstka.rnpanjen att 
skapa särskilda branschorgani
sationer för socialarbetare, 
barnomsorgare och skolarbe
tare (en sjukvårdsarbetar
grupp hade just bildats). Det
ta mM är nu uppnått. 

De nybildade arbetsplats
grupperna är öppna för VPKs 
och: KUs medlemmar och 
sympatisörer. Om du vill vara 
med kan du skriva till VPK
Lunds arbetsplatsutskott, 
Bredgatan 28, 222 21 Lund. 

Vidare är det nu klart att 
partiordförande Lars Werrrer 
kommer till Lund torsdagen 
den 30 november. Boka in 
den kvällen! 
Medlemsrekryteringen går 
sämre. Visserligen är vi ganska 
många redan, men vi behöver 
vara fler inför valet. Om det 
går bra för oss och vi tar nya 
mandat i kommunfullmäktige 
kommer vi att behöva friska 
krafter i arbetet med nämn
derna. 

Alltså, sympatisörer, kom 
med i partiet! Den bästa skol
ningen får du genom att före
na teori med praktiskt parti
arbete. 

Ansvarig utgivare:Uif Nymark sättn&tryck VB-red pA acupress, Lund 

VAH.A LIV 

En av våra läsare har varit på 
fotoutställning i Konsthallen. 
Det är fotografen Knut 
Andreassen som visar bilder 
från vår vardag under rubri
ken · »Våra ·liv». 

Knut Andreassen söker med 
ett mycket stort antal svart
vita bilder skildra våra liv. 
Han har som fotograf reduce
rat sin egen betydelse och i 
stället framhållit människan 

framför kameran. Detta åskåd
liggörs genom att bilderna 
hänger i klämmor eller till 
och med omonterade iklädny
por. Om syftet är att förneka 
fotots betydelse som konst, 
så tycker jag att det är ett då
ligt syfte. Tvärtom kan det 
vara viktigt att framhålla att 
foto även kan ha denna funk
tion. Och att göra en fotout
ställning samtidigt som man 
förnekar fotots betydelse 
som konstobjekt tycker jag 
verkar litet spektakulärt. 

Utställningen börjar oerhört 
dramatiskt med en serie bil
der som visar en förlossning 
och föräldrarnas möte med 
det nya barnet. Därefter kom
mer man in på en lekplats 
med bilder runt som skildrar 
ett höghusområde och barn i 
lek, så går livet vidare genom 
tonårsrum och diskotek till 
ett vardagsrum. Utifrån det 
löper olika trådar till arbete, 
resor , fester, politiskt arbete 
och sociala kontakter. Här 
har man lämnat barndomen 
och ungdomsåren, framför 
har man ålderdomen och den . 
pakettillvaro, som väntar på 
långvårdskliniken. Här är den 
starkaste biten. 
Knut Andreassen visar de 
gamla med värme och känsla 
i relationerna till vårdpersona
len, som för · övrigt också är 
fint skildrade. 
Den svagaste biten är att det 
finns för få arbetsbilder. Det 
är ju en viktig del i vårt liv, 
det är arbetet som ger våra liv 
mening och det är arbetet 
som borde vara det centrala i 
livet. 

Utställningen pågår fram till 
den 5 november på Lunds 
Konsthall. 

~Kö~. 
~~i...P~öt® 
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KARVALSVAKA torsd 9/11 
kl 20.00, Siriusg. 14, arr. LKHF. 

INFORMATION om läget i Uru
guay, mA 30/11 kl 19.00 i Folkets 
Hus, Holmbergssalen. Arr SKVF 
")Ch ABF . 

SOCIALARBETARGRUPPEN 
möte tl 7/11 kl 20, parti loka len, 
Bredg. 28. 

BLASORKESTERN, rep. tö 4/11 
kl 1 O. o o pä Palestra. 
Spelning i Höör och Hörby. Saml. 
kl 9.1 5 , parti lokalen, Bred g. med 
bilar. 


