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Nej till hyreshöjning! 
Inte en hyreshöjning till! 
Hyresstopp för en social bo· 
stadspolitik l 
Så avslutas ett uttalande som 
VPKs partistyrelse gjorde i 
samband med partiets riksträff. 
VPKs krav är radikala men inte 
orealistiska. Bakom kraven 
finns en bostadspolitik som u t· 
formats under många årtion
dens kamp för hyresgästernas 
intressen. 

VPKs bostadspolitik visar vä· 
gen bort från den nuvarande 
bostadskrisen. Den kräver ökat 
bostadsbyggande, lägre hyror, 
bättre boendemiljö med verk· 
ligt hyresgästinflytande, ett 
mera kollektivt boende, rätt· 
visa mellan olika boendefor
mer. Den förutsätter kraftåt
gärder mot all spekulation i 
mark, byggande, byggnadsma
terial och finansiering. Udden 
är riktad mot bank, bygg och 
fastighetskapitalet 

VPK menar att ett hyresstopp 
kan införas omedelbart. Det 
skall finansieras genom statligt 
stöd till de kommunala bo
stadsföretagen. (Då kan man 
med hjälp av de s k bruksvär
desreglerna hindra även privat
värdarna från att höja hyran.) 
Förra året skulle ett sådant 
stöd ha kostat 624 miljoner. I 
år kommer det troligen att bli 
något dyrare. Men även med 
de längst gående hyreshöjnings
kraven skulle kostnaden ligga 

. under en miljard. 
En miljard motsvarar ungefär 

den årliga ökningen av villa
ägamas skattesubventioner. Att 

. slopa den allmänna arbetsgivar
avgiften kostade 4 miljarder 
per år. Värdestegringen på fa· 
stigheter är mer än l O miljar
der varje år. Mångdubbelt stör
re• summor öses ut varje år i 
form av lån och subventioner 
till kapitalet. 

I Lund har man räknat fel i 
budgeten och borgarna vill an
vända en del av felräknings
pengarna till att sänka kommu
nalskatten. De fem miljoner 
skattesänkningen skulle kosta 
motsvarar gott och väl ett hy
resstopp i Lund. 

Så nog finns det pengar. Och 
stödet kommer när det upplevs 
som politiskt nödvändigt. Där· 
för måste aktionerna i sam band 
med höstens hyresförhandling
ar utvidgas och intensifieras. 

VPK: OPPOSITIONEN 
Under tre lördagar i höst har 
VPK Lund utmanat och debat
terat med de borgerliga partier
na. Sten Henriksson höll i det 
hela för VPKs räkning, och VB 
frågade honom hur det gick. 

- Det blev en mycket lyckad 
serie debatter. Inte minst är 
själva formen bra. Det blev 
snabba och livliga debatter som 
uppenbarligen intresserade folk 
- många stannade till ett slag i 

· lördagsbestyren och vi har fått 
lovord och god publicitet. 

Inför valet -76 inbjöds inte 
VPK till den av borgarna an
ordnade »stora» kommunalpoli
tiska debatten, men nu ställde 
alla tre partierna upp med· sina 
starkaste män, kommunalrå
den. Hur tolkar du det? 

sakdebatt 

- VPKs framgångar i fö"a 
kommunalvalet visade att de 
etablerade partierna i Lund 
inte vann något på att försöka 
tiga ihjäl oss. Sedan valet -76 
har vi ju dessutom intensifierat 
vår verksamhet genom att vi nu 
har folk i kommunstyrelsen 
och diverse nämnder. Borgarna 
har helt enkelt tvingats föra 
sakdebatt med oss. 

Varför har inte VPK utmanat 
även socialdemokraterna? 

- Borgarna styr ju i Lund så vi 
började med dem. Men lugn ba
·ra, vi ska nog ta oss an socialde
mokraterna också, vi har en del 
att tala om. 

Du sa i inledningarna till debat
terna att VPK står för den 
egentliga oppositionspolitiken i 
i Lund. Kan du förklara det lite 
närmre? 

VPK vitaliserar 

- Ja, det är väl rätt tydligt att 
det är VPK som har vitaliserat 
kommunalpolitiken i Lund. 
Det yttrar sig på många sätt. 
Fullmäktigemötena kan t ex in
te längre klaras av på en kaffe· 
rast med några raska svingar 
med klubban. Partierna tvingas 
ta debatt och försvara sina 
ställningstaganden. Det har nog 
alla mått väl av. Också social
demokraterna som här i Lund 
länge satt som monument över 
sig själva och väntade på att 

DULEVERINTELÄNGREPA 1950-TALET,BIRGER! 
Birger Rehn, socialdemokraternas ledande man i ~und, ha: i ett 
inlägg i Arbetet nyligen talat om »de fyra demokratiska partierna» 
i motsats till VPK. Det är ett språk som påminner om dr.t kalla 
krigets kommunisthets. Men vi tror inte att det går hem bland de 
socialdemokrater som har någon erfarenhet av VPK. 

Nu finns det förstås ett skäl till att Birger Rehn blir grov i 
mun. VPK har nämligen kritiserat honom för att han tillsammans 
med borgama försöker mygla fram ett beslut om ett femte 
kommunalråd, dvs ännu en för skattebetalarna dyr yrkespolitiker. 
Jo, det kan behöva!\ yrkespolitiker, men måste de tjäna pengar 
som gräs? Är det t ex rimligt att Nils Gustavsson (s) förutom sin 
välförtjänta pension som järnvägare dessutom har saftig pension 
som kommunalråd och lön som »oppositionsråd» och arvode från 
försäkringskassan med mera? 

majoritetsställningen på något 
mystiskt sätt skulle komma till
baka. VPK har fått ta på sig en 
mycket stor del av oppositions
rollen. Vi skulle välkomna att 
socialdemokraterna piggnade 
till och försökte mobilisera i 
sina egna led. Men det tycks 
dröja. 

Vad fmns det för planer förti
den fram till valet? Var debatt
serien bara en tillfällig grej? 

- Hela vår strävan är ju att gö
ra politisk aktivitet till en själv
klar del av vardagen, inte något 
som är begränsat till riksdag 
och fullmäktige eller några vec
kors valrörelse vart tredje år. Vi 
håller ständigt möten och för
söker nå folk. 

Valet ·79 

Till sist, hur går det för VPK 
Lund i valet nästa höst? 

- Det går nog bra. Vi har ju 
sedan fö"a valet haft en serie 
starka opinionsyttringar bland 
lundabor just i de frågor där 
VPK står starkast: barnomsor· 
gen, stadsmiljön, bostadspoliti
ken och trafikpolitiken. Häftig
heten i de opinionerna har 
öve"askat oss själva - tänk på 
beslutet om EPAs p-hus, tänk 
på folkpartiets barnomsorgs
plan. Vi får, åtminstone när det 
gäller vår kommunalpolitik, 
sympatier och röster från män
niskor som befinner sig långt 
utanför traditionellt vänster
röstande grupper. 

VECKOBLADET 
Några läsare av det här bla· 
det känner nog igen inter· 
vjun OV'ln, för den har stått 
i Veckobladet. Men de flesta 
gör det inte, för medan det· 
ta VB-extra sprids i 30 000 
ex har den vanliga VB ett 
par hundra prenumeranter. 

VB är sålunda en i alla av
seenden liten tidning. Men 
den är också billig. För 30 
kronor om året får man re· 
gelbunden information om 
vänstern och VPK. Prenu· 
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STADSKÄRNAN: 
EN ENDA GATUAVSTÄNGNING ÄR INTE NOG! 
Många av dem som bor och ar
betar i Lunds stadskärna ställer 
sedan länge kravet på en bilfri 
innerstad. För sju år sen gjor
des en trafikreglering i Lunds 
stadskärna, som de styrande 
borgama skröt mycket över. 
Men så märkvärdigt var det in
te . stortorget stängdes för ge
nomfartstrafik (utom för bus
sar och taxi), och visst minska
de trafiken genom stan. Köp
männen klagade till en början 
högljutt, men inte tycks det 
gå någon nöd på dem, så myc
ket jeans- och klänningsaffärer 
som det finns idag. Det påstås 
förstås att den sista järnhan
deln slog igen därfår att kun
derna inte kunde köra fram till 
stortorget. I själva verket var 
det nog snödare ekonomiska 
motiv än så, eftersom butiken 
inte alls gick med förlust - ba
ra det att klädkoncernen som 
tog över lokalen betalade ett 
mycket högt pris för den .. .. 

Hur är det då idag? Ja, lunda
bilisterna har under årens lopp 
lärt sig att det går att köra rätt 
igenom stadskärnan, bara man 
inte väljer stortorget. Det fmns 
en massa. små gator som idag 
besväras av både laglig och 
olaglig genomfartstrafik, därför 
att gatunätet inte håller tätt. 
Trafikteknikerna brukar kalla 
det »genomsilande» trafik ... . 

Bytaregatan har blivit 
smitgata 
En av de mest buller- och av
gasstörda smågatorna är Byta
regatan, särskilt sedan Fokus
varuhuset öppnade för snart 

**************************** 
VIKTIGA VPK-MöTEN 
VPK Lund planerar under hö
sten två viktiga offentliga mö
ten . l november kommer VPKs 
ordförande Lars Werner till 
stan. l början av december hop
pas vi sedan kunna möta social
demokraterna i en debatt om 
den lokala politiken. 

Mötena kommer att annonse
ras i tidningarna. Håll utkik! 

*** 

Vill Du ha kontakt med 
VPK i Centrum? 
I så fall ring till: 
Erik, te l. 15 09 79 
Lars, te l. 14 9614 
Margareta, te l 1167 41 
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ett år sen. Minst 250 bilar i 
timmen smiter rätt igenom 
den gatan utan att ha något 
ärende dit. De löjligt små kant
stensöverfarterna på övergångs
ställena, som började byggas 
först när VPK lagt en interpel
lation om det i fullmäktige, 
kan knappast göra någon nytta. 

Det är faktiskt olagligt att kö
ra rätt igenom Bytaregatan. 
När situaLionen blev för be
svärlig i våras gick »aktions
gruppen mot olaglig genom
fartstrafik» ut och stoppade bi
lama, och talade om får dem 
att de faktiskt bröt mot be
stämmelserna. Det dröjde inte 
länge förrän polisen -kom till 
platsen (med bil förstås, som 
trängde upp folk på gångba
nan). Men tro inte att de in
grep mot bilisterna, nej en av 
demonstranterna greps i stället 
för att han stoppat trafiken ett 
par minuter. Han har nu böter 
att vänta - bilisterna anteck
nades inte ens. 

Trafikbestämmelser räcker inte 
Det fmns en massa trafikbe
stämmelser i Lunds innerstad 
som är tänkta att begränsa bil
trafiken. Men de har ingen ver
kan när de inte övervakas. Vi i 
VPK kan därför bara konstate
ra, att om man verkligen vill 
göra Lunds innerstad bilfri, så 
att fotgängare och cyklister 
kan få en dräglig stadsmiljö 
att röra sig i, då måste man gö
ra det fysiskt omöjligt eller 
svårt för bilarna att ta sig fram. 
Åtminstone om dom ska rätt 
igenom. 

VPK är snart klara med ett 
trafikpolitiskt program för 
Lund. I ett första steg vill vi 
att flera gator stängs av så, att 
man inte kan vinna någon gen
väg genom stadskärnan. Handi
kappbilar och varustransporter 
ska kunna ta sig fram till de 
flesta hus, men sen får man 
köra ut ungefår där man kört 
in. 

Vi är motståndare till parke
ringshus i stadskärnan, inte ba
ra EPA/Tempos, utan menar 
att även en del som ligger illa 
till måste avvecklas. Det gäller 
t ex parkeringen under stads
hallen, där trafiken till och från 
skapar en besvärlig miljö i Sko
makaregatan. 

Bankgatan 
En följd av att man inte kan 
köra bil över stortorget är att 
trafiken runt stadskärnan ökat 
kraftigt. Det är mest på Östra 
Vallgatan och Gyllenkroks alle 
som de boende verkligen är 
mycket hårt drabbade. Och där 
bor många människor, som of
ta inte har nån annanstans att 
ta vägen heller. stadsarkitekt
kontoret har nu föreslagit att 
Östra V allgatan stängs av mel
lan Spyken och kvarteret 
Östertull söder om Östra Mår
tensgatan. Det är väl bra, efter
som trafiken norr därom då 
minskar. Men en följd blir att 
trafiken i Bankgatan ökar. Och 
det har de boende där med all 
rätt klagat över. Felet med 
stadsarkitektkontorets fårslag 
är att man i stort sett bara gör 
avstängningen vid Spyken -

sen söker sig bilisterna nya vä
gar genom stan. 

Det duger inte. Här måste be
tydligt fler regleringar inne i 
stadskärnan göras, så att man 
verkligen minskar trafiken över 
det hela. VPK har gjort förslag 
till hur man ska kunna nå Mår
tenstorget till fots och cykel 
utan att riskera livet, och hur 
det skulle kunna bli en riktigt 
trevlig miljö där. 

VPK:s stadsdelsgrupp Cent
rum inbjuder därför alla som 
är intresserade av stadskärnans 
miljö och trafikproblem till ett 
möte på Svarvarestugan den 2 
november. Vi tycker det vore 
trevligt om särskilt de som bor 
vid Bankgatan alldeles intill 
kunde komma, så vi kan disku
tera hur man ska kunna minska 
bullret och avgaserna från de 
alltför många bilarna på gator
na i stan. 

VPKCENTRUM 
inbjuder till ett debattmöte om 
TRAFIKEN I STADSKÄRNAN 

torsdag den 2 november kl. 19.00 
på Svarvarestugan, Lilla Tvärgatan 16A 

Hur ska trafiken i Bankgatan begränsas? 
Hur ska Mårtenstorgets kaos redas upp? 
Hur ska planerade parkeringshus i stadskärnan stoppas? 

VPK :are i kommunfullmäktige deltar. 

•cupreu. lund 19 78 


