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Fredagen den 12 januari 

VPK kräver: 

Kollektivhus i Lund! 
VB-kommentaren är denna 
vecka skriven av Sten Hen
riksson, VPK Lunds styrelse 

Det är svårt att rekrytera 
folk till politiska uppdrag 
inom SAP - det var temat 
för en intressant kolumn i 
Arbetets Lundablad i mel
landagarna. Det var Solveig 
Ståhl som med en respekt
väckande öppenhet diskutera
de SAP :s svårigheter att få 
ihop en kandidatlista till 
fullmäktige bland de nomine
rade. Svårigheterna är inte 
oväntat särskilt stora vad 
gäller kvinnor. Ett annat 
problem är att få fram en 
bra representation från ar
betsplatserna bland kan~.ida: 
terna. Vi citerar: »De ar 1 

förkrossande hög grad syssel
satta inom den offentliga 
sektorn. Inte mer än - ge
neröst räknat - knappt tio 
procent av kandidatern~ är 
anställda inom det pnvata 
näringslivet.» 
Vi i VPK vill gärna svara 
i samma öppna anda - det 
här är problem som vi också 
har anledning begrunda. Vi 
har visserligen en god till
strömning av duktigt folk 
och vår kandidatlista till 
fullmäktige lär nog in te er
bjuda samma problem, men 
också vi känner av den 
tveksamhet många känner in
för att ta på sig politiska 
uppdrag. I VPK innebär t.ex. 
ett nämnduppdrag en stor 
arbetsbörda - socialdemokra
ter och borgare har hittills 
hindrat oss från att få supp-
leantplatser vilket innebär 
närvarokrav på va!je sam
manträde. Till det kommer 
att vårt ambitiösa kommu
nalpolitiska arbete kräver sto
ra extrainsatser. Det är inte 
lätt att förena detta med 
jobbet, med barnen och ~ed 
andra intressen. En av vara 
viktigaste uppgifter, både i
nom VPK och i vårt age
rande i övrigt är att för
ändra de politiska former
na så att politisk aktivitet 

·Allt fler av hushållen i Sverige 
består av högst två personer -
ensamstående, ensamma förä
ldrar, pensionärer, 
I Lund är drygt 70% av alla 
hushåll s.k. småhushålL Sam
tidigt byggs nya stora 
bostadsområden med inplane
rad kontaktlöshet och isole
ring, utan utrymmen för loka
ler för kollektiva aktiviteter 
som dans, bio, bibliotek och 
matställen. 

Denna utveckling har pågått 
länge och tankar på andra bo
endeformer har funnits länge , 
också i Lund. 

l O år gammalt krav 
För drygt l O år sedan .lät 
kommunen göra en utrednmg 
om servicehus. Det visade sig 
att vart tionde hushåll i Lund 
ville bo kollektivt. Och sedan 
hände ingenting utom att 
många kollektiv bildades p~ 
privat initiativ. Dessa hade 1 

många fall svårt att hitta fun
gerande bostadsu trymmen. 

ska bli möjligt för alla, 
t.ex. också för människor 
som känner ansvar för si
na barn. Om SAP i Lund 
också intresserade sig för 
sådana frågor i stället för 
att satsa på yrkespolitiker
nas lönefrågor kanske vi skul
le kunna göra något. 

När det gäller arbetsplats
representationen så får man 
komma ihåg att de stora 
arbetsplatserna i Lund är 
de kommunala och statliga 
och det måste speglas i 
partier som SAP och VPK. 
Men det kan vara svårt 
att träda fram som socia
list på många arbetsplatser 
inom industrin. Det drabbar 
redan socialdemokrater och 
är man VPK-are slår det 
ännu mycket hårdare . Det 
finns tyvärr också exempel 
på arbetsplatser i Lund där 
företagsledning och socialde
mokrater i förening trakas-

I dagarna har Vkp-Lund ge
nomHelena Svantesson läm
nat in en motion i kommun
fullmäktige, där man kräv~r 
att kommunen ska förverkli
ga ideerna om servicehus. 

Kollektivhus i Linköping 
»På flera håll i Sverige har 
man böJjat bygga kollektiv
hus i kommunal regi», be
rättar Helena Svantesson, 
»i Linköping har man oc~.så 
i samarbete med soclalfor
valtning och landsting inte
grerat lägenheter för gamla 
och handikappade i kollek
tivhus. Och i Örebro projek
teras f.n. kollektivhus i min
dre skala om ca 20-50 lägen
heter. 

statliga bostadslån 
Numera finns det möjlighet 
till statliga bostadslån både 
för bostadsdelen och för de 
flesta gemensamhetsutrym
mena, därför blir inte service-

serat aktiva VPK-are. Det 
demokratiska sinnelaget är 
inte alltid så väl utvecklat 
i de kretsar som talar mest 
om det. 

Till sist, för att nu å ter
vända till SAP Lunds pro
blem: villigheten i att ar
beta för ett parti hänger 
ihop med vilken politik det 
för. Den självbelåtna och 
konservativa politik SAP un
der många år fört i Lund är 
väl nu förhoppningsvis un
der omprövning, men mycket 
återstår. När ska t.ex. kvin
norna och ungdomarna få 
reella chanser att påverka 
SAP:s praktiska kommunal
politik i Lund? Om SAP 
Lund förde en bättre poli
tik skulle det nog också 
bli en bättre stämning i 
de egna leden. 

hus dyrare att bo i än vanliga 
bostadshus. Och modeller för 
hus man ska bygga finns utar
betade av bostadsstyrelsen. 

Gasverkstom ten 
Nu kräver Vpk att kommu
nen ska bygga kollektivhus på 
Gasverkstomten och också 
undersöka möjligheterna för 
liknande byggen på andra 
tomter som blir aktuella för 
nybygge. Man vill också ha 
utrett möjligheterna att kom
plettera redan befintliga bo
stadsområden men gemen
samhets/oka/er. 

Hyresgästinflytande 
»Ett viktigt krav är ocksd», sä
ger Helena Svantesson, »att 
kollektivhusen är kommunala 
eller kooverativa i någon 
form, och. att hyresgästerna 
får ett verkligr inflytande på 
utformning och förvaltning.» 

Bondfångeri? 

Den onödiga taxehöjningen 
i Lunds kommun under 1979. 
Tekniska verket upptäckte en 
vinst på 500 000 kronor~ kas
san efter det beslutet tagits 
om höjningen. 



LUNDS KOMMUNISTER 
INFÖR 1979 

Eftersom VB inte kom ut i mellan
dagarna blev det först i detta num
mer aktuellt med de traditionella 
nyår_sil_ltervjuerna. Grr åtog sej be
redvtlhgt uppdraget. Den övriga re
daktiOnen gick motvilligt med på 
det: Men kom nu bara inte dragan
de med Oredsson och Rehn och de 
a_ndra _serief~gurerna. Välj några vik
ttgare mteiVJuoffer! 

- Bara _lugn! J~g tänker fråga vad 
kommumstema t Lund har för pla
ner inför det nya året. 

- Tänker du intervjua VPK Lunds 
styrelse? 

- VPK kommer till tals alla andra 
vec:kor på året i den här tidningen. 
NeJ, jag tänker fråga de andra kom
munistiska partierna. Det fmns ju 
så många. 

Först då partiet med det ståtliga
ste namnet, Kommunistiska Partiet 
Marxist-Leninisterna (revolu tionä
rerna). - Er har man inte sett så 
mycket av på sistone, böljar vi. 

- Det beror i så fall på att vi finns 
bland de klassmedvetna arbetarna 
och inte som VPK bland homosex
~ella s1_11åborgare. Ute på de stora 
tndustnerna växer vårt inflytande 
stadigt. 

- Det har inte våra kamrater där 
märkt, men jag har sett det i Prole
tären så det är väl sant. Och hur går 
det 1979? 

- Utmärkt. När det året är slut 
blir det ett revolutionärt genom
brott. Skulle det trots allt inte ske 
är det fel antingen på oss eller på 
Lunds arbetare. Och inte är det fel 
på oss! 

Detta med VPK Lunds arbetarför
ankring är ju en känslig sak, så det 
var med stor respekt vi ringde upp 
Arbetarepartiet Kommunisterna. 

- V~d planerarAPKunder 1979? 
. - Var stora satsning blir som van

J4lt att samla namn till förstamaj
hälsningarna i Norrskensflamman. 
S_en är det ju val. VPK är inget rik
ti~t kommunistiskt parti, men vi 
tänkte andå erbjuda er att samarbe
ta med oss i valet. 

- Det var mycket vänligt och 
storslaget, men tror ni att vi är in
tresserade? Tillskottet av röster 
från APK blir väJ inte så stort. Ni 
h~r ju varit nere i en promille i opi
ruonsundersökningarna. 

- (_)m man ser till hela landet j a, 
men 1 en studentstad som Lund räk
nar vi med betydligt bättre siffror. 

Slutligen Sveriges Kommunistiska 
Parti: Söker ni också valsamarbete 
med VPK? Det gjorde ni ju för nå
got val sen, vill jag minnas. 

- Det var då det, när Bo Gustafs
sons renegatklick ännu satt vid 
makten i vårt parti. Nu har vi nått 
full insikt om VPKs revisionistiska 
o~h kontrarevolutionära karaktär. 
Forresten har vi fått nya order -
men vi säger inte från vem! 

- Första maj då, fortsätter ni med 
egen demonstration? Det gick ju in
te så bra i fjor, knappt 200 deltaga
re. 

- Låt oss påpeka att den fackliga 
enhetsdemonstrationen inte är 
SK~s utan en bred fron t där delta
g~re frå.n många olika massorganisa
tloner ar med. Förresten var det en
ligt våra beräkningar inte knappt 
200 utan drygt 200 demonstranter! 
Gr r 

solgårdarna 
• rtvs 

VPK har genom Thomas Schlyter 
och Eva Wigforss överklagat be
slutet om rivningslov för sol
gårdarna vid Trollebergsvägen. 
Veckobladet ringde upp Thomas 
för en kommentar. 
VB: Varför överklagar ni? 
Thomas Sch1yter: Precis som 
när det var frågan om Brygge
riet, är det ju skandalöst att ge 
rivningslov innan det fmns en 
ny stadsplan som anger vad 
marken ska användas till. Den 
här gången var det stadsarki
tekten som fattade beslutet i 
byggnadsnämndens ställe genom 
s.k. delegation. Men det talade 
han inte om, när Eva Wigforss 
två dagar senare protesterade i 
byggnadsnämnden mot att man 
tänkte göra en ny stadsplan 
för kvarteret där solgårdarna 
ligger. Först en och en halv 
månad senare kom det fram 
att rivningslov beviljats. 
VB: Hur många hyresgäster bor 
kvar? 
TS: För närvarande bor tio 
familjer i ett av de tre husen 
dessutom finns tvättstugor, so~ 
används i de två andra husen. 
Det innebär att man inte kan 
bölja riva dessa. 
VB: Du har sagt att i ett nybygge 
skulle hyran bli så hög att det 
skulle leda till bostadssegregation, 
men skulle det verkligen bli så 
mycket dyrare att bygga nytt än 
att göra en upprustning? 
TS: Det kommunala saneringobo
laget som äger solgårdarna påstår 
att de inte skulle få in tillräck
ligt med hyresintäkter om man 
bygger om solgårdarna, eftersom 
hyresgästföreningen inte accepte
rar mer än kanske 140 kr per 
kvadratmeter och år i varmhyra . 
Då föredrar man att bygga nytt 
för då kan man ta ut betydligt 
högre hyror. Så fungerar kapi
talismen på bostadsmarknaden. 
VB: Varför tror du man vill 
riva? 
TS: Ja, man gör ju större pro
fiter på det viset, och så vill 
sossarna in te kännas vid sin his
töria - solgårdarna var ju ett 
exempel på tidigt socialt bo
stadsbyggande. Men många sos
sar som vuxit upp där, förne
kar nu sitt partis tidiga pion
järinsatser. De förstår inte att 
historien är betydelsefull. 

solgårdarna är ett exempel på 
hur bostadskapitalet - det gäl
ler också kommunala bolag - spe
kulerar i markpriser och i rov
drift av resurser. Husen har med
vetet slitits ner - nu ska de 
rivas istället för att man tar 
vara på användbara husstommar. 
VB : Hur går det med överkla-
gandet? 
TS: Länsstyrelsen tar inte upp be
svären till prövning därför att 
beslutet enligt deras mening in
te angår Eva och mig, som över
klagat! 

' Debatt om Seger 
'-.. 

I Veckobladet 42/78 fanns en för
stasidesartikel som uppmanade 
till stöd åt och anslutning till en 
ny konsumentkooperativ före
ning: Seger - ett socialistiskt 
konsum som det stod i rubri
ken. 

Ni skriver bl.a. att »Priserna 
(i Konsum) är som i den pri
vata handeln». Detta faktum kan 
ju tänkas bero på att den pri
vata handeln har tvingats att 
följa efter Konsums priser och 
inte på att ev. konsumdirek
törer har tagit u t feta löner. 
Vidare skriver ni »Medlemsför
måner som medlemmarna inte 
vill h.~ ersätter de låga priser
na.» Aven om vi brukar vara 
en majoritet på den årliga kon
sumstämman i Lund som inte 
vill ha medlemsförmåner i form 
av kuponger utan istället en 
jämn lågprislinje, innebär inte 
detta att det är en majoritet 
inom Konsum eller ens Soli
dar som är emot förmånsku
pongerna. 

Artikeln illustreras med en bild 
som föreställer hur Konsum väJts 
över ända av den nya organisa
tionen. Av u t spelet och artikel
uppläggningen att döma så tycks 
Konsum och inte den privata 
detaljhandeln vara huvudfienden. 

J ag skulle vilja ställa några 
frågor till Veckobladets redak
tion: 
l. Står Veckobladets redaktion 
bakom artikelinnehållet eftersom 
artikeln är osignerad? 
och till VPK Lunds styrelse: 
2. Ställer sig VPK Lund bakom 
artikeln och uppmaningen till 
folk att gå med i den nya orga
nisationen? Tidigare har det va
rit en uttalad politik från VPK:s 
sida att arbeta inom de fackliga-, 
hyresgäst- ·och konsumentorgani
sationer som redan !mns. Man 
har bedömt det som riktigt och 
viktigt att påverka organisatio
nerna inifrån. Är detta första 
steget på en ny linje? 
3. Hur skall de VPK:are som är 
aktiva i Konsum uppfatta ar
tikeln? Skall arbetet i Konsum 
eller i den nya organisationen 
prioriteras? 

VPK:are och Konsummedlem 

Insändarskribenten har rätt i att 
artikeln borde redigerats på ett 
annat sätt, så att man kunnat ut
läsa att den var ett referat av ett 
av Seger utgivet flygblad . Vi ska 
försöka skärpa oss. 

VB-red 

Satt och tryckt av VB-rad pA ACU-press l Lund . Ansv. utg. Ulf Nymark 

Veckobladet. redigeras självstän
digt av sin redaktion och de 
värderingar och journalistiska be
dömningar som görs där står 
redaktionen själv för , inte VPK 
Lund. Det är en ordning som i 
allt väsentligt fungerar bra och 
som har gjort Veckobladet allt
mera läsvärt. Men det är klart 
att meningsskiljaktligheter kan 
förekomma. I det här aktuella 
fallet gällde det hela en intres
sant nyhet av just den sort VB 
bör täcka. Den redaktionella ut
formningen av artikeln kan och 
bör diskuteras, men ingen tror 
väl att VPK Lund ställer sig 
bakom den entusiastiska upp
maningen till anslutning i den 
nya föreningen. 

VPK Lund rekommenderar 
sjäJvfallet sina medlemmar att 
arbeta inom de stora och vik
tiga folkrörelser som fmns, t.ex. 
hyresgäströrelsen och kooperatio
nen, och det har inte skett någon 
ändring på den punkten. Ak
tivt medlemsskap och en vita
lisering av den interna debatten 
är bästa vägen att sätta stopp 
för de tendenser till pampväl
de etc. som hotar folkrörelser
na. Vill man slå vakt om de 
kooperativa ideerna finns det 
utrymme för det inom den 
existerande kooperationen och 
att en aktiv medlemsopinion 
i Konsum kan betyda något 
har vi många exempel på. 

Men VPK har ingen kader
politik, enskilda VPK:are kan 
faktiskt själva välja former för 
engagemang. Därför har VPK 
Lund inte tagit ställning för 
eller em?.t konsumtionsföreningen 
Seger. Amnet har faktiskt dis
kuterats på medlemsmöte och 
då avvisades just ett bestäm t 
ställningstagande. Däremot utta
lades klart vikten av att jobba 
inom Konsum. 

Det finns VPK:are som har 
tagit intryck av entusiasmen och 
handlingskraften hos gruppen ba
kom den nya roreningen och väl 
fler som skakar sina huvuden. 
Vi tror inte att vi ska behöva 
se så allvarligt på det. Det hela 
är faktisk t in te särskilt drama
tiskt, det föds och dör ständigt 
kooperativa inköpsföreningar 
t.ex. ute på arbetsplatserna, och 
d~t behövs inga större princi
piella ställningstaganden till dem. 
Storm i ett vattenglas, alltså. 

ÖSTER 
har stadsdelsmöte hos Edgartons 
Fagottgränd 3 C onsdag 17/1 kl 19_30 

V~K/KU LUNDS IF, fotbolls
traning lörd 2/12 kl 16_18 
KlostergArdsskolan. ' 

BLASOR KESTE RN 
Lördag den 13, kl 10-12 rep. på Mi
kaelssalen vid Krafts torg. På e.m. 
inomhusspelning i Ängelholm. Sam
ling 12.30 på partilokalen. 


