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Fredagen den 27 april 

DEmONSYRERA 1 mAJ 
På tisdag är det l maj, och då de
monstreras det i Lund. Liksom 
förra året lär VPK :s demonstra
tion samla långt fler deltagare än 
de andra tillsammans. Det beror 
naturligtvis främst på att VPK är 
det verkliga oppositionspartiet i 
Lund, och på att det är VPK som 
står för det socialistiska alterna
tivet. 

VPK arrangerar demonstratio
nen tillsammans med Kommu
nistisk Ungdom och Pionjärerna 
i Lund. Olika solidaritetsorganisa
tioner, exilorganisationer och För
bundet Kommunist deltar också. 

Demonstrationen sanilas kl i 3 
på Clemenstorget och går kl 14 
till Stad sparken. När demonstra
tionen nått dit - vid 15-tiden -
hålls ett avslutande möte med 
riksdagsman J örn Svensson som 
huvudtalare. Även KU och Pion
järerna håller korta tal. För musi
ken svarar som vanligt Lunds 
~ommunistiska Blåsorkester. I 
stadsparken blir det enkel serve
ring och bokbord. Om vädret är 
vackert dröjer sig säkert · många 
kvar på Gröningen, för att äta 
medhavd matsäck tillsammans 
med gamla och nya bekanta. 

Blåsorkestern bara växer och 
växer och i år deltar ett 60-tal 
musicerande kommunister. Or
kestern har redan värmt upp med 
spelningar i Helsingborg, Kristian
stad och Eslöv samma dag. Efter 
demonstrationen i Lund fortsätter 
mall österut och spelar i Tornelilla 

· och Simrishamn. Så ska arbetar
rörelsens musiktraditioner förval
tas! 

Lund sett från vänster heter 
VPK Lunds nyutkomna årsbok. 
Den kommer att försäljas . förs
tam~ . 

Hundratal banderoller 
Demonstrat ionen medför i år ett 
hundratal banderoller, som tillver
kat s av lundakommunisterna. 
Banderollerna tar upp en rad riks
politiska och internationella krav. 
men ock så många lokalpolitiska 
texter finns med. Bland årets nya 
lokala krav är t.ex. Rädda Solgår
darna, Nej till Gunnesbo, Rädda 
jobben på Nordarmatur, Bilfri 
innerstad - bättre kollektivtra
fik och det rykande aktuella 
Vad ska väck? Barsebäck' 

Festligare än vanligt 
Kommunisternas demonstration 
blir i år festligare än vanligt. 
Från en kolonn tänker man dela 
ut blommor till åskådarna längs 
marsehvägen. En folkmusikgrupp 
går med i demonstrationen . En 
särskild avdelning ägnas åt kvinno
kampen, en annan åt ungdomens 
krav. En titt i demonstrations
flygbladet. avslöjar nya ramsor att 
ropa på vägen. Vid stadshuset 
påminns kommunalråd en om bad
husskandalen Oredsson och Ryde, 
plaska och njut Borgare, snart är 
din saga slut! 

Och när tåget går längs den 
sönderrivna Södergatan lär man 
kunna höra denna ramsa: 
Rivningsraseriet står för Fo lkpar
tiet. Avgasfyllda gator det vill 
moderater. Centern skiter i mil
jön. Birger vill ha högre lön. 
Det hela är för taskigt - bort med 
hela rasket! 

LANDSTINGSLIST AN 

Veckobladet presenterar nedan 
VPK Lunds fullständiga lands
tingslista inför valet i höst. 

l . Erik Nilsson, ombusman 
2. Helena Svantesson, läkare 
3. Ulf Nymark, tryckeriarb 
4. Tomas Kanter, med kand 
5. Gun-Britt Lindroth, läkarsekr 
6. Lolo Wannberger, kontorist 
7. Tore Lindskog, . elektriker 
8. Milan Bily, fil stud 
9. Mari Green, psyk stud 
lO.Jan Bengtsson, skötare 
l l. Erik Kågström, läkare 

* 

Kvinnoarbetets karaktär 
och utveckling 

Stadshallen ·Lund 
Centrum för Marxistiska samhälls
studier(CMS) är en av VPK bildad 
stiftelse med avsikt att samordna 
och befrämja marxistisk forskning 
i Sverige. Organisationen är tvär
politisk och har sedan starten 1976 
haft ett par uppmärksammade 
arrangemang. Främst det Marxis
tiska Folkuniversitetet sommaren 
1978 i Stockholm som samlade 
hundratals människor kring en 
mängd intressanta tema. 
Nu ordnar man här i Lund i helgen 
som kommer ett stort seminarium 
om kvinnorarbetets karaktär och 
utveck Ii ng. 

Seminariet kommer under lördagen 
att bestå av inledningar och diskus
sioner om kvinnors ökande förvärs
arbete, htir det skiljer sig från män
nens i olika avseenden och hur ut
vecklingen ser ut i de mest typiska 
kvinnoyrkena. Kurt Sjöström kom
mer att tala om den offentliga sek
torns expansion och Anita Gerans
son om kvinnoarbetets karaktär 
järnfOrt med mansarbetet 

Lördag eftermiddag kommeratt be
stå av branschrapporter från bla 
metall, textil, kontorsjobb, vård 
mm. Lördag kväll blir det under
hållning med teater och diktläsning. 
Seminariet hålls på Lunds stadshall 
och börjar l 0.00 på lördagen. Det 
är givetvis öppet för alla intresse
rade och ko star 30:- för båda dagar
na eller 20:- per dag. 

Under söndagen hålls en panelde
batt . med deltagare från fackliga-, 
politiska och kvinnoorganisationer 
om strategi i samband med kvin
nornas situation i arbetslivet. Där
efter blir det smågruppsdiskus
sioner. 



solgårdarna 
För första gången fick hyres
gästerna i solgårdarna möjlighet 
att tala om för kommunen vad 
de anser om att deras hem ska 
jämnas med marken. Det skedde i 
Hyresnämnden i onsdags dit A sta 
och Gunnar Billberg och Erik 
Lindquist vänt sig för att överkla
ga att de blivit uppsagda till den 
30 september 19 79. 

Hyresnämnden fårhörde sig om 
bakgrunden till överklagandet 
och då berättade Asta Billberg 
om hur kommunen och tidigare 
även HSB misskött sitt uppdrag 
som fastighetsägare. 

Jag har bott i solgårdarna 
sedan 1952 och sedan dess har 
man vare sig målat eller reparerat 
i trappuppgångarna. När jag flyt
tade in bodde det 28 barn i vår 
trappuppgång och det medförde 
naturligtvis ett stort slitage. Men 
ingenting har gjorts åt det sen 
de.ss, berättade Asta Billberg. 

HSB och fastighetsnämnden 
har lovat hyresgästerna renove
ring vaJ:je gång de velat ha något 
vidgjort i husen och sedan beslu
tar den senaste ägaren , det kom
munala bolaget Färgaren, plötsligt 
om att begära rivningslov efter
som husen ansågs förfallna. Riv
ningslov beviljades på delegation 
från Byggnadsnämnden av en per
son, stadsarkitekten Böije Fyhr
Johansen. Ingen av dessa besluts
fattare har någon gång sökt upp 
hyresgästerna för att höra deras 
åsikter eller ens för att se hur de 
bor. 

Det är synd och skam att 
husen ska rivas, sa Asta och hen
nes man Gunnar frågade om man 
verkligen får lov att riva utan att 
ens ha en stadsplan klar för om
rådet. 

Varför ska husen rivas? fråga
de Erik Lindquist. Där är upp
vuxet och grönt och nu blir det 
väl bara höga hus och asfalt och 
fullt med bilar. Erik Lindquist 
lurades att flytta från ett hus 
till ett annat 1977 med löfte från 
fastighetsnämnden om att få flyt
ta tillbaks när man hade renove
rat hans bostad. 

Hyresnämnden beslutar dock 
inte i rivningsfrågan utan tar en
bart här ställning till om kommu
nen erbjudit hyresgästerna godtag
bara ersättningslägenheter. Det 
enda alternativ som Lunds kom
mun lyckats skrapa fram i bos
tadsbristens Lund godkändes 
dock inte av nämnden eftersom 
Asta Billberg, som är förtidspen
sionär och har reumatiska besvär, 
knappast kan anses behöva accep
tera en 2:a på fjärde våningen 
utan hiss. Lägenheten är dess
utom både mindre och dyrare än 
den de bor i nu och erbjuder en 
utsikt över ett tak istället för 
den grönska de kan blicka ut 
över idag. 

Lunds kommun har nu möjlig
het att anstränga sig lite mer 
fram till i mitten av juni då Hyres
nämnden sammanträder på nytt. 

Fira Vietnams seger! 
Vietnams seger hyllas den 28/4 
kl 15. Förste sekreterare Vo 
Van Tha11h frän Vietnams ambas
sad talar. Dessutom film om Kam
puchea, sång, vietnamesisk mat 
och barnaktivitet"er. Plats: IOGT
lokalen, Bantorget 5. Arrangör: 
solidaritet med Vietnam. 

Tusenkonstnären: 
Vår man i Kommunstyrelsen 

Här fortsätter VB:s presentation 
av VPK:s fullmäktigekandidater. 
Nu har turen kommit till Rolf 
Nilsson. Rolf sitter i kommun
fullmäktige sedan valet 19 7 3. 
Och efter valet 1976 hamnade 
han dessutom i Kommunstyrel
sen. 

Du tillhör det gamla gänget i 
VPK:s fullmäktigegrupp. Har du 
inte tröttnat på att tala för dö
va borgaröron och passiva social
demokrater? 
Hade kommunalpolitiken bara in
neburit detta hade jag lagt av för 
länge sedan. Men när vi ställde 
upp första gången 1973 sa vi att 
vi inte hade några större illusio
ner om arbetet i kommunfull
mäktige. Det viktiga för oss var 
att föra fram de små männi
skornas krav och att låna vår röst 
åt den utomparlamentariska rö
relsen bland folket. 

Och jag tycker vi har lyckats 
över all förväntan. Vi har fått 
ett ständigt ökande stöd för vår 
politik och har kunnat se hur 
starka opinioner växt fram bland 
lundaborna mot företagsnedläg
gelser, mot den usla barnomsor
gen, mot rivningar. Ja, listan kan 
göras lång. Det är denna ökande 
medvetenhet och kampberedskap 
hos vanligt folk som är vår belö
ning och som har övertygat mig 
om att vårt parlamentariska arbe
te är meningsfullt , och att vår po
litik är riktig. 

Barnomsorgen 
Du har tidigare framför allt för
knippats med kampen för bättre 
barnomsorg men man ser inte så 
mycket av dig i sådana samman
hang numera. Vilka frågor är 
viktigast för dig numera? 

Det är riktigt att när jag började 
intressera mig för kommunalpoli
tik så låg dagisfrågorna bäst till. 
Vi hade då tre barn på dagis och 
jag hade jobbat en del i föräldra
föreningar och aktions~rupper 
och jag kände »direkt pa krop
pen» hur viktigt det är med bra 
kommunal barnomsorg. Den är 
absolut nödvändig om man skall 
kunna leva någorlunda jämlikt i 
e"tt förhållande. J ag har inte tap
pat intresset for barnomsorgen 
om det är det du tror, tvärtom. 
Men vi är många duktiga och ak
tiva kamrater i VPK så numera 
driver vi frågan på flera händer. 
Vi driver den starkare än någon
sin. 

Jag själv blev efter valet 
VPK:s representant Lunds 
Kommunstyrelse och det har 
tvingat mig att bli en politisk 
allätare och tusenkonstnär. Det 
har varit mycket lärorikt och 
visat det riktiga i Lenins tes att 
vem som helst kan delta i sta
tens styrelse om man bara lägger 
upp arbetet någorlunda vettigt. 
Varje förnuftig människa kan göra 
ett värdefullt politiskt arbete om 
vi bara ändrar på förutsättningar
na lite. Vi kan alltså utan oro 
rösta bort både kommunal- och 
oråd i valet. De är verkligen inte 
oumbärliga. 

Viktigaste frågorna 
Du kallade dig politisk allätare. 
Men det är väl någon eller några 
frågor som ligger dig speciellt 
varmt om hjärtat? 

Ja, det är självklart. Grunden för 
människors självkänsla är utan 
tvekan ett tryggt och bra jobb. 
Därför blir jag rasande när ja~ 
ser hur kapitalismen härjar pa 
arbetsmarknaden. Wallenbergföre
taget Nordarmatur kan flytta sin 
lönsamma produktion från Lund 
utan att kommunen kan göra 
mycket åt det. Borgarna och so
cialdemokraterna i stan sitter 
passiva och nöjda med att ha 
skrivit ett brev till SAAB i Lin
köping och bett att få ha kvar 
jobben. Att borgarna har sitt 
hjärta hos kapitalet det visste 
vi innan men att sossarna inte är 
beredda att göra något - trots att 
vi flera gånger stött på dem för 
att göra något tillsammans - det 
är rent ut sagt för jävligt. De har 
t.o.m. mage att säga att de måste 
ligga lågt av hänsyn till Metall i 
Linköping och Stockholm. Nord
armaturfrågan är viktig också 
därför att även om alla anställda 
får nya jobb i Lund så innebär 
en nerläggning att l 00-15 O arbe
ten försvinner för de ungdomar 
som ska ut i arbetslivet. 

Problemen i min egen stadsdel 
Norra Fäladen ligger mig också 
varmt om hjärtat. J ag och Tar
ciscio Bommarco fårsöker vara 
Norra Fäladens röst i Kommun
fullmäktige. Vi vill visa att kam
pen i det egna bostadsområdet 
kan föras i solidaritet med andra 
grupper både inom och utom lan
det och att »bypolitik» kan vara 
en bra politik. Vi i VPK strävar 
hela tiden för att utvidga demo
kratin. Folk måste få mer och 
mer att säga till om. Vi måste ha 
förtroende för folks medvetenhet 
och mogenhet och hjälpa dem 
med lokaler och pengar så att de 
sedan själv kan utforma menings
fulla alternativ till den kommer
siella kulturen. 

Ar det något du vill tillägga? 

Ja, om nu allt går vägen. Borgarna 
förlorar makten. VPK är inte 
längre Lunds minsta parti, jobben 
finns kvar på Nordarmatur, sol
gårdarna rustas upp och utbyggna
den av barnomsorg och kommu
naldemokrati kommer igång. Då 
skulle det sitta fint med final i 
handbollens slutspel mellan 
LUGI och H 43. 

Satt och tryckt av VB-red pli ACL!-press i Lund. Ansv. utg_ Ulf Nymerk 

Bostaden en 
social rättighet 
När Hyresgästföreningen i södra 
Skåne hade fullmäktigemöte i 
Malmö fanns bara tre motioner 
- alla från Lundaavdelningen. En 
motion tillstyrktes - den handla
de om att man skulle skilja garage
platser från hyreskostnaderna. 
Lunds motioner om hyresstopp 
och stadgeändring vad , gäller no
mineringar till årsmötet avslogs. 

Hyresgästbossen Erik Svensson 
gick som väntat till angrepp 
mot kravet på hyresstopp med 
motiveringen att ingen beg:ir 
ett prisstopp på bilar, fårgtv 
eller mat, utan bara på hyrotn<i. 

På det replikerade Lars Be!lgt , . 
son från Lund att Erik Svenss.-, ~·· 
måste ha glömt att hostaelen ska 
vara en social rättighet och inte 
en handelsvara. Allt enligt Hyres
gästföreningens paroller! 

Enkel fråga till Sverker O 

VPK:s Rolf Nilsson har ställt en 
enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande: 
I samband med budget och barn
omsorgsplan brukar ni från bor
gerligt håll säga att den kommu
nala expansionen måste begrän
sas och att ni prioriterar barn
omsorgen. 

Men drätselkontoret medde
lar att konsumtionsökningen för 
Lunds kommun ligger över riks
genomsnittet - 7 ,2 % järnfort 
med 4,1 %. Mot detta har vi 
inga invändningar, men volyJl1-
ökningen för barnomsorgen ar 
lägre än riksgenomsnittet - 9 ,4% 
mot 10,7%. 

En jämförelse med kommuner 
med motsvarande folkmängd visar 
en ännu större skillnad - 9,4% för 
Lund och 12,6% för järnforbara 
kommuner. 

Siffrorna är beräknade på 
kommunernas budget, men efter
som sannolikheten är minimal för 
att budgeterad utbyggnad genom
förs, vill jag fråga: »Vad menar du 
när du säger att barnomsorgen 
prioriteras?». 

Möten 
TRÄFFPUNKT MARX. Öppet 
hus från kl. 19. Pionjärerna kom
mer att berätta om sin verksam
het. VPK/KU Bredgatan 28 . 
BOSTADSPOLITISKT MÖTE 
den 3 maj kl. 19.30 på partilo 
kalen. Remissvar ang. förslaget 
till bostadspolit iskt program, 
Lilla Fakta 6/78. 
HSB >>f ria gruppen>> har årsmöte 
den 2 maj kl. 19.00, HSB-Iokal , 
Knut den Stores torg 2. 
BLASORKESTERN repetition på 
Palaestra lördag 28/4 kl. 1 O. 


