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Fredagen den23mars 

VPK stöder besvär! 

På Knut den Stores gata råder 
cykelförbud. Detta trots att 
cyklisterna skulle slippa träng
as med bilarna på S:t Petri Kyr
kagata - Clemenstortet och 
Klostergatan för att na järnväg
stationen om cykeltrafik varit 
tillåten. Gatu- och Parknämn
den, där VPK saknar represen
tant, har drivit på för att få län
styrelsen att besluta om cykel
förbud. Mot detta har enskild 
person besvärat sig till kom
munikationsdepartementet. 

VPK stöder nu detta besvär 
liksom polismyndigheten och 
stadsarkitektkontoret. Skälen 
från polismyndigheten är 
sedan tidigare känt eftersom 
torget inbjuder till cykeltra
fik är det lika bra att tillåta 
detta och göra klara mar
keringar mellan cykelstråket 
och för de gående. · 
stadsarkitektkontoret anför 
att principen i dagens plane
ring av våra innerstäder måste 
vara att minska den totala 
biltrafiken. Tills detta skett, 
är det dock viktigare att sepa
rera cykeltrafiken från bilarna 
än att göra det från de gå
ende. 
VPK anför att Knut den 
stores gata i dispsitionsplanen 
fö r Lunds stadskärna från 
197 5 är markerad som cykel
stråk. Detta cykelstråk har sin 
naturliga sträckning från tre
kanten i stadskärnans nord
östra hörn Adelgatan - Teg
nersplatsen - Lundagård och 
Lilla Gråbrödersgatan. Gatu
och parknämnden har också 
nyligen föreslagit att Lunda
gård skall upplåtas för cykel
trafik i samband med led
ningsarbeten för fjärrvärme i 
andra gator. 
VPK skriver också: I torgets 
mitt däremot är det mycket 
lät t att med planteringslådor, 
bänkar eller t.o.m. avvikande 
markbeläggning anordna ett 
tydligt markerat cykelstråk 
som inte skulle st.'öra ... gång
trafiken. 

Hyresgästföreningens årsmöte: 
FORTSATT KRAV PÅ HYRESSTOPP 
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Jämfört med tidigare år var det 
många som kom till årsmötet -
ca 180 personer. Jämfört med an
talet medlemmar var det mindre 
än två procent. Till ny ordförande 
valdes Roland Andersson. Arsmö
tet uttalade sig för fortsatt kamp 
för hyresstopp l 

I dörren fick deltagarna en 
(s)-märkt »spränglista>>, där det sas 
att styrelsen varit handlingsför
lamad av kampanjen för hyres
stopp - något som inte kunde 
bli slutsatsen av styrelsens före
dragningar under mötet. Däremot 
blev (s)-gruppen tydligen så hand
lingsförlamad att den inte ens in
tog talarstolen för att argumente
ra mot de motioner som togs för 
hyresstopp. 

Ordföranden i södra Skåne, 
Tore Svensson, inledde och tyckte 
att den vackra lokalen skulle 
prägla förhandlingarna . Tja, den 
är ju redligt röd, stadsteatern. 

Innan hyresstoppsmotstån-
darna fått tunghäfta sade de att 
hyresgästerna får finna sig i att 
betala dyrare administration, 
ökade reparations- och bränsle
kostnader osv. Man får ta verklig
heten som den är, sas det. 

Andra talare menade att det 
är vi själva som skapar verklighe
ten, och Roland Andersson sa att 
hyresstoppgår att genomföra bl.a. 
genom statligt stöd åt allmän
nyttiga bostadsföretag och att 
underhållslånen skrivs av eller görs 
ränte-och amorteringsfria. 

Spekulation 
- Detta är krav på kort sikt, 

sa Roland, men man måste också 
ta itu med orsakerna till de höga 
hyrorna, göra sJu t på privata 

vinst- och spekulationsintressen, 
bl. a. 

Larry Andow, (s) , som sa att 
det var roligt att trampa folk på 
tårna, tyckte att kampanjen för 
hyresstopp hade fördummat dis
kussionerna i bostadsområdena, 
och att den hade varit ett fiasko . 

- Fiasko? Knappast, sa sty
relsemedlemmen David Edgerton, 
när 90 procent av de tillfrågade 
skrivit under listorna. Roland 
Andersson tillade att hyresgäst
erna visst inte är dumma, utan 
mycket väl förstod vad ett hyres
stopp innebär. 

Så talade hyresgästernas om
budsman i Lund, Thure Hultman. 
Han deklarerade sina samarbets
svårigheter med styrelsen, och sa 
att »styrelsen jobbade åt ett håll 
och han åt ett annat». 

Larry Andow , som inte ens 
hann sätta sig mellan anföran
dena, tyckte att alla skulle på
verka politikerna, så blev det 
lägre hyror vad det lider. Ett 
konkret förslag hade han: »Spara 
på varmvattnet!» 

Krav 
Styrelsen föreslog att Lunda

avdelningen borde kräva att få 
åtminstone en ledamot i fören
ingsstyrelsen för södra Skåne. 
Mötet godtog förslaget och David 
Edgerton nominerades. 

Man krävde också, förutom 
tidigare nämnda krav, att LKFAB 
vänder sig till kommun och stat 
med sina krav på hyresintäkts
ökningar - inte till hyresgäs
terna! styrelsen fick i uppdrag 
att arbeta för dessa krav och 
mobilisera hyresgästerna för dem. 

!Motion l 
I en motion till kommunfull
mäktige begär Thomas Schlyter 
(vpk) att kommunfullmäktige 
måtte besluta att fria läromedel 
införes till alla heltidsstuderande 
inom Komvux. 

I Lunds kommun satsas det 
för närvarande mycket pengar 
på Komvux, den kommunala 
vuxenutbildningen . De yrkesin
riktade och teoretiska avdelning
arna har vid årsskiftet slagits 
samman, rektorstjänst , studierek
torstjänster, syokonsulenttjänst 
och kontoristtjänster tillsättes. 
Administrationen flyttas till 
Magleskolan och andra 
befattningshavare flyttas för att 
Komvux skall få plats. 
satsningen på administrationen 
paras inte med lika stor omsorg 
om eleverna. Forn höstterminen 
-79 kommer ingen som studerar 
över grund skolenivå att få fria 
läromedel. Det innebär för stu
derande vid vissa gymnasielinjer 
att de måste betala ca l 000 kr 
vid termines början. Det är mer 
än vad många kommer att orka 
med. 
Tidigare hade elever i vissa kurser 
fria läromedel. Borgarnas sätt att 
skipa rättvisa är att se till att 
ingen skall ha några ekonomiska 
förmåner. Heltidskurserna inom 
Komvux blir i framtiden endast 
till för dem som kan betala. 
De ungdomar, som först slås ut 
genom att inte få någon plats 
i gymnasieskolan, därefter blir 
arbetslösa kommer återigen att 
drabbas av borgarnas klasspolitik. 

Mellan Klass och Stat 

Trots att Universitetet är den 
största arbetsplatsen i stan så är 
det inte ofta som VB rapporterar 
från vad som händer där. Vi skall 
nu försöka bättra oss inför fram
tiden ot-h vill då gärna inleda med 
att presentera en intressant av
handling som just lag st fram. 

Titeln är just » Mellan Klass och 
Stab> och författare är Gunnar 
Olofsson. Han gör i avhandlingen 
ett försök att utifrån ett marxist
iskt betraktelsesätt analysera upp
komsten och villkoren för arbetar
klassen organisation. A vhandligen 
har även givits ut i bokform i se
rien » ArkiV» och kan köpas på 
tex. bokcafet. 



Beklagligt missförstånd 

VB står i rik och givande kontakt 
med sina läsare: det kommer in 
många synpunkter på vad som står 
i spalterna. Tyvärr är det dock så 
att man ibland missuppfattar våra 
åsikter och avsikter. Inte minst den 
här spalten har orsakat en del frå
gor. Det är oss en kär plikt att för
söka reda ut några av de värsta miss
förstånden 

Sålunda vill vi svara signaturerna 
»Mom> och »Lady&Lufsem> samt 
»Hunden har alltid rätt» och många 
många fler. Vi har verkligen inget 
emot hundar. Hur kan ni har fat
tat så fel? Tvärtom, flera av våra 
bästa vänner är hundar. I övrigt 
hänvisar vi till VPK Lunds omfat-

Ingen ny isolerad satellit: 
BYGG INTE GUNNESBO 
VPK:s Rolf Nilsson reserverade 
sig i kommunstyrelsen mot ut
byggnaden av det planerade bo
stadsområdet Gunnesbo. Det 
handlar inte bara om den goda 
jorden, säger han, även om vi in
stämmer med miljögrupperna och 
centern att det är skäl nog att säga 
nej. 
Förslaget till stadsplan för södra 
Gunnesbo som (s), (m) och (fp) 
tillstrykt bygger på en hårt kriti
serad disposotionsplan . Hyresgäst
föreningen menade bl.a. att dess 
isolerade läge och dåliga service 
gör det olämpligt som bostads
område. Detta, samt få möjlig
heter till gemensamma aktivi
teter, har ständigt återkommit i 
kritiken av nya bostadsområden, 
som t.ex. Rosengård och delar 
av Norra Fäladen. 

Människor har rätt att fOr
vänta sig mänsklig utformning och 

bättre service i nya bostadsom
råden. Det är orimligt att kommu
nalpolitiker med lång erfarenhet 
inte lärt av tidigare misstag, utan 
är redo att upprepa gamla dum
heter. 

Men (s), (m) och (fp) har nu, 
mot allt förnuft, beslutat bygga 
Gunnesbo . och planerar med 
öppna ögon för utslagning och 
social segregering. _ 

Det talas om Gunnesbo Cen
ter. Det blir en affar och några 
kontor. Skola och daghem blir 
det, men man planerar som van
ligt inte för full behovstäckning. 
Ett daghem läggs så nära en starkt 
trafikerad väg att särskilda 
skyddsanordningar måste göras. 

De ca 300 pensionärer som av 
allt att döma kommer att bo på 
Gunnesbo har man överhuvud
taget inte tänkt på! 

Det är beklämmande att man i 

sociala centralnämnden inte sagt 
nej - som facknämnd har man 
kunskap och erfarenheter av dålig 
boendemiljö. Men representanter
na för de partier som säger ja 
sväljer planen utan ett ord i 
protest. 

Gubbarna i kommunstyrelsen 
- oavsett kön och ålder - blev så 
till sig över ett nytt sophanterings
system, att man glömde bort män
niskorna och behandlar dem som 
sopor. Moderaten Lennart Ryde 
trodde man skulle trivas på 
Gunnesbo . Varför? Jo , värde
stegringen på privata småhus gör 
människan lycklig! 

Rolf N ilsson avslutar sin reser
vation: »Vi är övertygade om att 
förutsättningarna för en god bo
endemiljö på Gunnesbo är mycket 
små, på grund av områdets läge. 
Vi är djupt oroade över situa
tionen och uppmanar befolk
ningen i Lund att bilda opinion 
mot Gunnesbo. 

Rädda den goda jorden, säg 
nej till dålig boendemiljö, bygg 
inte Gunnesbo! » 

tande Utkast till Hundpolitiskt 1----------------------------,.-------------
Handlingsporgram, vilket just nu re
missbehandlats av våra stadsdels
grupper. Programmet kan hämtas 
på partiexpeditionen. 

Och »Mor i Buskem> som hade så 
kritiska synpunkter på något som vi 
påstods ha skrivit om de östra kom
mundelarna: I själva verket älskar 
vi de små fredliga byarna och flyr 
så ofta vi kan dit ut från deri lar
mande staden. Hur väl minns vi inte 
friden på det lilla torget i Dalby, 
där endast kornas råmanden stör 
kvällslugnet, eller Genarp, där det 

, stundom är så tyst att man kan 
höra gräset och spekulationsvillorna 
stiga i värde. 

Så till den käre »Lorry»: Vi delar 
helt och fullt din ljusa tro på kärn
kraften och ser med spänning! fram 
mot den dag då Barsebäcksvattnet 
släpps fritt i våra ledningar. Men 
långt dessförrinnen kommer den 
vårdag då vi gör vår utflykt till Bar
sebäck och ser de sexben ta kalvarna 
skutta omkring på strandängarnas 
späda gräs. 
Samme brevskrivare tycker att vi 

alltför ofta angriper socialdemokra
terna här i Lund, men han måste ä
ven i detta fall vara offer för en syn
villa. För det är ju så att vårt hjärta 
klappar varmt för det lilla broder
partiet som kämpar tappert i sitt 
underläge, vare sig det sker på för
sta maj eller som nu senast på 
hyresgästernas årsmöte. 

Någon har fått för sig att vi inte 
tycker om kommunalråd. Men det 
gör vi, och vi högaktar dem liksom 
vi respekterar alla som i dessa hårda 
tider slås ut från den ordninarie ar
betsmarknaden och istället måste 
beredas sysselsättning inom kom
munens skyddade sektor. Föresten 
vet vi ju att man inte i första hand 
skall se till prestationerna utan till 
den goda viljan! 

Slutligen alla ni bilburna och så 
varmt 1fppskattade delen av vår läse
krets: Aven vi är djupt upprörda ö
ver den hets som i dag riktas mot er 
helt oskyldiga innerstadsbilister. 
Det var inte heller vi som natten till 
i tisdags bröt radioantennerna på 
~la bilar som stod parkerade utmed 
Ostra Vallgatan. Trd oss, det var 
inte vi! · 

Gr r 

Freda Mårtenstorget från trafiken 

Döbeln 5 heter den fastighet 
med en kemtvätt på hörnan, som 
vetter mot Domus på Mårtens
torget. Genom att byggnadsnämn
den gav ägaren dispens från 1938 
års stadsplan att uppföra en gårds
byggnad, äventyras möjligheten 
att förbjuda utfart från kvarteret 
int!11, mot torget. Därmed fort
sätter biltrafiken på torgets no"a 
del, och en avstängning till för
mån för cyklar och gående omöj
liggörs. Mot detta beslut reserve
rade sig VPK:s Eva Wigforss. 

Så här säger Eva i sin reservation: 
En förutsättning för god miljö i 
innerstaden är minskad· biltrafik . 
Sammanhängande stråk för gåen
de och cyklister måste skapas. 
Stortorget och Mårtenstorget 
måste vara en del av ett sådant 
stråk. 

Mårtenstorget är idag en enda 
röra av körbanor, p-ytor och 
gångbanor med oklara gränser. 
Biltrafiken runt torget måste av
vecklas, bilparkeringen försvinna 
och betydligt större utrymme för 
cyklar skapas, särskilt framför 
Domus. 

l första hand kan utan vidare 
såväl den östra som norra körba
nan stängas för biltrafik. Då fre
das detta hörn till förmån för fot
gängare och cyklister. Planer för 
detta finns redan på stadsarkitekt
kontoret. Men de förutsätter att 
utfart mot torget hindras. 

Den enda fastigheten på 
sidan som har bilutfart är Mar
tenstorget 7 (kv Döbeln 6) och 
den hindrar alltså en trafiksa
nering. Fastigheten skiljs endast 
genom en mur från Döbeln 5, 
varför det vore enkelt att ordna 
en gemensam utfart, över denna 
mot Kiliansgatan. Men då kan 
man inte bebygga gården. Fas
tighetsägarna måste åläggas att 
ordna utfarten mot Kiliap.sgatan. 
För detta och för att förbjuda 
utfart mot torget krävs en ny 
stad~1Jlan. Dispensärendet borde 

'·därför bordläggas och en ny 
stadsplan utarbetas, med rikt
linjerna att omfatta trafikregle
rande åtgärder runt torget som 
nybyggnadsförbud i kvarteret 
Döbeln. 

Ansvarig utgivare: Ulf Nymark. Sättn.&tryck: VB-red . på acupress, luna. 

SKV I LUND 
HALLER ARSMÖTE 

dag, fredag, håller Svenska 
kvinnors vänster förbund i 
Lund årsmöte. Avdelningen. som 
har ett hundratal medlemmar, har 
under det gågna året präglats 
av en livlig aktivitet. Man har 
agerat inom ett flertal område . 
som exempel kan nämnas initia
tiv till bildandet av en lokal stöd
kommitte för A !gots sömmerskor
na, deltagande i namninsamlingen 
för folkomröstning i kärnkraft
frågan och aktioner mot den 
kommersiella barnkulturen. 
Årsmötet, som äger rum i Medel
tidssalen på Folkets Hus efter
följs av ett knytkalas som står 
öppet för allmänheten. SKV 
uppmanar tolk att ta med mat, 
dryck och eventuella egna instru
ment. Kalaset beräknas bölja kl 
20. 

SDG Centrum möte onsd 28/3 
kl 19.30, Bredg 28 

Träffpunkt Marx, öppet hus den 
23/3 kl 19. Kaffe, te saft och 
skorpor . Kjell Björfors inleder 
kring ämnet >>Psykoanalys - man
lig identitet». Plats: VPK/ku Bredg 
28. Ta gärna med barn. 

Blåsorkestern . Repitition lörd 
23/3 kl 1 O på Palestra. 

KOMMUNMÖTET FLYTTAT! 
VPK Lund har pga extraordi
nära omständigheter fått flytta 
nästa kommunmöte till fred den 
30/3. Lokal meddelas i l B. 


