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Fredagen den 2 mars 

I kvarteret S:t Peter, som av
gränsas av Laurentiigatan och 
Bredgatan har HSB börjat bygga 
79 lägenheter. Hur stora hyrorna 
och insatserna blir än nu prelirni
närt klart. 

Det kommer att bli mycket 
dyrt att bo i HSB:s nybygge. Det 
var i och får sig väntat med tanke 
på markpriser, utgrävningskostna
der och att hyrorna över huvud 
taget skjuter i höjden i nybygg
nationer på grund av de borgerliga 
regeringarnas politik, vilken inne
bär att kostnaderna inte fu llt ut 
täcks med statliga lån. Ändå mås
te man fråga sig: För vem bygger 
HSB? 
· I stället för att bygga enkla, 

vanliga lägenheter i normal stor
lek åtkomliga fö r arbetare, bygger 
man lyxlägenheter med golv i ek
lamell och fönsterbänkar i mar
mor. Dessutom bygger man lägen
heter i både tre och t.o.m. fyra 
våningar och av de 79 lägenheter
na bygger man 37 som har fem 
rum eller mer, ingen av dessa 
har en lägenhetsyta som är mindre 
än 136 kvadratmeter. 54 av lägen
heterna kommer att kosta mer än 
2000 kr i månadshyra. Om man 
dessutom tvingas låna till insatsen 
kommer räntor, amorteringar och 
hyran tillsammans upp i mer än 
2.500 kr per månad . 

Många som inte kan få en lä
genhet genom bostadsfönnedling
en eller kan/är beredda att ge de 
skyhöga insatser som nu råder på 
köpelägenheter, är idag säkert 
besvikna. Man har ställt sig i 

· kö hos HSB och räknat med att 
kunna få en attrak tiv lägenhet, 
visserligen med hög hyra men 
ändå någorlunda för en modern 
lägenhet. Endast ett knappt 20-
tal av lägenheterna i S:t Peter 
kan anses vara åtkomliga för män
niskor med låga och mellanstora 
inkomster. 

Om man istället för att bygga 
alla dessa mastodontlägenheter 
hade byggt i normal storlek hade 
man teoretiskt kunnat bygga 
uppemot 100 lägenheter med 2-5 
rum. 

Dom absolut vräkigaste lägen
heterna kommer att byggas ut 
mot Bredgatan. Det är fem lägen
heter i tre våningar, egentligen 
fyra med källaren som är oin-

Kommut1istiskt 
studentförbund 

Lunds Kommunistiska Högskole
förening har i flera år verkat på 
Lunds universitet och Socialhög
skolan som VPK :s arbetsplatsorga
nisation. Arbetet har bestått i att 
dels föra ut VPK:s politik på 
högskolan, dels aktivera och fore
träda de radikala studenterna. 
Organisatoriskt har LKHF, lik som 
KHF-föreningarna på andra hög
skoleorter, fungerat som delar av 
respektive orts VPK-organisation. 

LKHF har liksom de andra 
KHF-föreningarna haft rätt stora 
framgångar i valen till student
kårerna. Man har ·etablerat sig 
som den dominerande vänster
kraften biarid studenter i Sverige 
med ofta upp till 25% av rös
terna i kårvalen. Men'kombinerat 
med de elektorala framgångarna 
har på många orter VPK-stu
denterna bedrivit ett omfattande 
utomparlamentariskt • basarbete. 
I Lund har detta inneburit att 
man lagt ner mycket arbete 
på Smålands Nation och i de 
tre-fyra socialistiska basgrupper 
som finn s på olika utbildningar, 
bl.a. medicin, teknis, psykologi. 

Under sjuttiotalet har dock 
inte vänstern lyckats motstå den 
samlade attacken mot den högre 
utbildningen från kapitalet och de 
borgerliga studenterna. U68/H7 5 
reformen som dessa genomforde i 
skön förening effektuerad av SAP 
innebar att utbildningen än hår
dare anpassades till näringslivets 
krav och att utrymmet för alter
nativ undervisning och forskning 
krymptes. I de nämnder som nu 
har det direkta inflytandet över 
olika utbildningar sitter ofta nu
mera representanter for företa
gen och styr. Dessa kan ofta i 
fOrening med de reaktionära lärar
na helt dominera över student
representanterna. 

redd. Hyran här blir 2.752 kr per 
månad och insatsen 88.100 kr. 
Finns det verkligen HSB-medlem
mar som önskar att man bygger 
så här? En familj som kan beta
la/låna den insatsen och hyran 
kan få bostad precis var som helst 
i Lund. Antingen i dcim attrakti
vaste villakvarteren eller de dyras
te köpelägenheterna. Dessa HsB
lägenheter är inte ens åtkomliga 
för höginkom sttagare. Nej, endast 
bemedlade och kapitalister kan 
bosätta sig där. 

Ett annt nederlag för vänstern 
är att det obligatoriska medlems
skapet i studentkårerna verkar att 
stå kvar. Rik sdagen hade tidigare 
sagt att skyldigheten att tillhöra 
studentkår när man läser på 
högre u !bildning skulle upphöra, 
men i ett uttalande nyligen slog 
utbildningsministern fast att kår
obligatoriet skulle finnas kvar. 
Högskoleföreningarna har under 
hela sin existens slagits mot detta 
obligatoriska tvångsmedlemskap 
och krävt frivillig organisering 
som i resten av samhället. 

Även vad gäller studenternas 
sociala_ situation ..Ji.r _ läget helt 
oacceptabelt. studiemedlen 
räcker in te p å långt när och andra 
sociala rättigheter, som är själv
klara för andra kategorier i sam
hället som forsäkringsskydd och 
hälsovård är undermåliga för 
studenterna. Allt detta har ställt 
krav på en stärkning av de kom
munistiska studenternas slagkraft 
på högskolorna. Den typ av orga
nisering som finns nu har framfor
allt brustit i central samordning. 
Den organisatoriska situationen 
för KHF-föreningarna att hänga 
mellan Kommunistisk Ungdom 
och VPK har ställt till problem i 
arbetet. Därför har KHF nu 

- krävt att ett kommunistiskt stu
dentförbund skall bildas. Förde
larna skulle bl.a. vara främ st 
ökad slagkraft och rekryterings
mojligheter. Frågorna är dock 
många och komplicerade och 
därför har Lunds KHF beslutat 
att föra ut frågan bland sina med
lemmar och sympatisörer och alla 
intresserade VPK:are och KU:are. 
Ett första sådant möte kommer 
att vara nu på måndag, se mö
tesnotis i detta nummer. 

Lundia 
har haft pressvisning på sina nya 
lokaler, och vår kollega Lunda
bladet (s) imponerades av den lyx 
som utbredde sej, inte minst i 
bröllopssviten, som brudpar från 
kommunen under det närmaste 
året får hyra för det kraftigt ra
batterade priset 267 kr dygnet. 
I utrustningen ingår enligt re
portaget bl.a. bastu, stereoan
läggning och två TV-apparater. 
Så bra, då kan de unga tu ägna 
sej åt varsin kanal sen de trött
nat på dagens övriga begiven
heter. 
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Den första kända kvinnademon
strationen ägde rum i New Y ork 
i mars 1857. Det var beklädnads
arbeterskor som krävde högre 
lön, kortare arbetstid (l O tim
mar) och lika ställning på arbets
marknaden. 122 år senare ställer 
kvinnor fortfarande samma typ av 
krav. I Sverige är det fortfarande 
i första hand kvinnor som har 
låglöneyrken. Det är kvinnor 
som har svårt att hävda sig på 
arbetsmarknaden om de ens vin
ner inträde dit. Det är också 
kvinnor som går i främsta ledet 
i kampen for sex timmars arbets
dag. 

Men kvinnornas kamp idag 
gäller också helt nya områden. 
I miljörörelsen och motståndet 
mot kärnkraften spelar kvinnor 
en aktiv roll. Sömmerskorna på 
Algots Nord har gett kampen för 
arbete ett nytt innehåll genom 
att kombinera den med krav 
på en meningsfull produktion. 

Om du solidariserar dig med 
kvinnokampen, slut då upp i 
de t årliga fackeltåget! Vi sam
las på stortorget kl 18.00 och 
går till Svaneskolan, där 
8 mars-festen äger rum med 
politiska anföranden, dikt, 
sång och musik. Några axplock 
ur programmet: Information om 
läget i Latinamerika, tal av 
Birgitta Dahl, sång och musik av 
Röda Bönor. 



Medan våren börjar skymta och 
Deng Xiao Ping samlar poäng till 
årets fredspris försöker jag piska 
mina barn att säga lustigheter. 
Till barnens räddning dyker då 
upp en liten notis i Sydsvenskan 
som säger att kommunen i Lund 
polisanmälts av en medborgare 
på grund av att man inte skottat 
några trottoarer vid (här kommer 
det i mitt tycke sublima fel
trycket) Bentorget Så fel men 
ändock så rätt. 

Annars styrs som vanligt vår 
kommun med suverän borgerlig 

· klassmedvetenhet. På Grand beta
lar man Notan och vid Vallgatan 
skall man betala· Botan. Och till 
det sistnämnda stället vågar jag 
numera inte styra mina steg 
för risken att bli tagen för ful 
gubbe alternativt liberal skri
bent (eller varför inte båda
dera). Och detta är synd sär
skilt som jag brukar besöka denna 
oas (gud f"<irlåte mig denna bild) 
för att mina små barn skall få se 
de omtalat vackra flickorna där
städes. Det enda mänskliga de 
sett är en liten mustaschprydd 
man med nåt kluvet i blicken. 
Och Grand hotell är dom (de 
piskade barnen) för unga för. 
Väntar med fasa på den dag 
glyttarna gör uppror. 

PS. Till sist hör jag från en av 
mina vänner att fmska ambas
saden varit med en skarp not 
hos KF för att man på försök 
i vissa OBS-varuhus sökt salu
föra flaggan Flagga utan att 
ange varifrån den kommer. En 
grekiskt not är att vänta säger 
man från underrättat håll.DS. 

För fosterlandet! 
Och så har kommunstyrelsen be
viljat sjutusenfemhundra kronor 
till Lunds hemvärnskrets. De skall 
använda pengarna till att med tagg
tråd hägna in sin tom t som ligger 
uppe på norr vid ridhuset.Tagg
tråden behövs mot alla ungdomar 
och andra som stör hemvärnet och 
ofredar deras verksamhet. 
Ack ja. Det är inte mycket med det 
gamla hemvärnet nu för tiden. Man 
kan inte ens försvara sig mot några 
vilsna småungar. Hur skall det då 
gå när ryssen är i antågande? Eller 
kinesen .... 

Hundskit 
är ett ämne som lämpar sej 
väl för kåserande skämt, men 
om vilket det även kan behö
vas ett och annat allvarsord . 
VPK stöder gatu- och parkar
betarnas självklara krav att de 
ska slippa utsättas för det 
obehag som hundskiten orsa-
kar. . 

Borgarna går på en »liberal» 
li~e, dvs vill inte stöta sej 
med hundägarna. De gör det 
kanske taktiskt riktiga be
dömningen att det är en far
lig grupp att komma på kant 
med. En av de framgångsrika
ste utomparlamentariska ak
tioner som vi känner till från 
senare tid var ju när kommun
fullmäktige i Malmö skulle 
besluta om en hård linje, men 
föll till föga för Kennelklu b
bens demonstration ute på 
torget, där hundratals mor
rande och dreglande schäfrar 
och dobermannpintschrar slet 
i kopplen för att få kasta sej 
över de misshagliga politiker
na. 

Vi hoppas dock att fullmäk
tigemajoriteten i Lund visar 
sej modigare. Det är ju inte 
bara en arbetshygienisk fråga . 

Allmänheten drabbas ju 
också hårt, inte minst nu 

på vårvintern när lämningar
na efter två månaders flitigt 
skitande på en gång töar 
fram ur trottoarernas drivor. 
Och det finns som bekant 
farliga barnsjukdomar som 
sprids via hundspillning. 

Borgarna och hundägar
organisationerna kommer na
turligtvis att dra den gamla 
snyftvalsen om hunden som 
den gamle pensionärens enda 
vän och tröst. Jo, det är nog 
sant att det kapitalistiska 
samhället är så beskaffat att 
det finns många gamla som 
inte har något annat säll
skap, och det är ett skäl 
bland många att avskaffa 
det. Men enligt vår erfaren
het brukar just pensionärerna 
ta hand om sina hundar 
rätt väl, och det är heller 
inte de som äger de flesta. 
Att äga hund har blivit 
något av en modeföreteelse 
bland yngre stadsbor med 
friska ryggar, och den kate
gorin tycker vi inte särskilt 
synd om. Särskilt som det 
har blivit på modet att ha 
två hundar. För två hundar 
skiter, enligt statistiskt sä
kerställda undersökningar, 
dubbelt så mycket som en. 

Den ena handen vet 
vad den andra gör. 

I slutet av förra månaden beslutade 
Lunds kommunfu11mäktige att ans
lå 1.550.000:- till upprustning av 
gamla restaurang Åke&Hans. 
Vi redogjorde för ärendet i slutet av 
januari. Huset · ägs av Fabriks- och 
Hantverksföreningen i Lund, en 
organisation bestående av den sam
lade små- och medelstora företags
samheten. I spetsen för föreningen 
har stått och står välkända mode
rata kommunalpolitiker. 
Fabriks- och Hantverksföreningen 
har haft stora svårigheter att få fas
tigheten uthyrd. Detta har omtalats 
i den övriga lokalpressen. Men så 
plötsligt dyker kommunen upp och 
dels erbjuder sig att hyra lokalerna 
till en saftig hyra och dels åtar sig 
att rusta upp huset åt ägarna. Detta 

blir en enormt god affär för ägarna 
och givetvis en lika dålig affär för 
Lunds skattebetalare. satsningen 
från kommunens sidå hade varit 
befogad om ·man gått in och köpt 
fastigheten med det vill ägarna 
inte höras talas om. I stället räknar 
de med att när hyrestiden för 
kommunen går ut stå med en fm 
central upprustad fastighet bekos
tad av skattemedel. 
VPK:s representanter i kommun
fu11mäktige har givetvis med skärpa 
påtalat detta missförhållande. Att 
de moderata i kommunen på så
dant här sätt gynnar sina egna orga
nisationer på skattebetalarnas be
kostnad. Nu har man även till läns
styrelsen besvärat sig och kräver 
att länsstyrelsen upphäver beslutet. 

Ansv. utg. Ulf Nymark. Satt och tryckt av VB-red på Acu-press i Lund. 

Bojkotta Sydafrika! 

I maj förra året avslog borgarna i 
Lunds kommunfu11mäktige en VPK 
motion om bojkott av sydafrikans
ka varor. Sedan dess har apartheid
regimens terror mot Sydafrikas 19 
miljoner svarta ökat. Avrättningar, 
tortyr är legio med nya lagar skyd
dar torterarna. Mer än en kvarts 
miljoner människor arresteras varje 
år för brott mot passlagarna. 

En av de största tvångsmässiga 
folkomflyttningarna i modern 
tid sker nu oerhört brutalt. Alla 
svarta sydafrikaner fråntas slut
giltigt sitt medborgarskap och hän
visas till sk. homelands där de of- . 
ta aldrig satt sin fot. Familjerna 
splittras. Lantarbetarna situation är 
helt slavmässig, ja ofta sämre än en 
slavs för en slav innebär ju en inves
tering för sin ägare. 
Borgama hänvisar till juridiska 
spetsfundigheter istället för att 
diskutera själv sakfrågan. Men 
flera kommuner och landsting 
har besluta t att in te längre köpa 
varor från Sydafrika och så borde 
även Lunds göra ! 

Efterlysning 
Materialansvariga i VPK Lund 
letar efter ett antal försvunna 
megafoner och vill gärna ha 
hjälp av VB:s läsekrets i det 
sökandet. VPK Lund har fört 
en generös politik vad gäller 
utlåning av megafoner till or
ganisationer med anknytning 
till vänstern, men så här går 
det ju inte längre. Hör av dig 
till partilokalen, Bredgatan 28 
om du vet var de kan fmnas! 

Vi beklagar 
att VB:s prenumeranter fick för
ra numret i sin brevlåda först på 
måndagen. Detta berodde på 
omständigheter som ligger utan
för vår kontroll. 

Veckobladskonferens 
VPK och KU Lund anordnar en 
konferens om Veckobladets 
framtida inriktning och utveck
ling lördagen den 3 mars kl. 
13.00. Konferensen är öppen 
för medlemmar och sympatisö
rer. Plats: stadsbiblioteket stu
diecirkelrum 3. 

Klostergårdens b y alag : Möte den 
5 mars kl. 19.0j), fritidsgården 
sal 4. Birthe Vang inleder om 
Vandalism -en frllga om ansvar. 
Träffpunkt Marx:Öppet hus. Var 
står kvinnorö~elsen idag? Karin 
Lentz inleder. Kaffe. Lördag 3/3 
frän kl. 19.00 VPK/KU :s lokal, 
Bredgatan 28. 

Kommunistiska högskoleföre
ningen: Ska vi bilda ett kommu
nistiskt studentförbund? Möte 
måndag 5/3 kl. 19.00 p å Sm ll
lands Nation Kastanjegatan 7 . 

VPK/KU Lunds l F: FotbollsVä
ning lörd. 3/3 kl. 16-18 Kloster
gårdsskolan. 

Internationella k vinnadagen 8/3. 
Appellmöte med anledning av 
kvinnadagen hålls på Mårtens
t orget lördag 3/3 under förmid
dagen. 


