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Moderaterna i Lund har skickat ut 
ett informationsblad till alla hus
hållen i Lund . Temat i bladet är 
att valfriheten skall öka. F ör vem 
skall valfriheten öka? Är det för 
dem som i allra högsta grad be
höver samhällets stöd? De som är 
utestängda från större delen av 
bostadsmarknaden därför att de 
inte har pengar att köpa ens en 
mindre attraktiv bostadsrättslä
genhet? Är det för de barnfamiljer 
där en av makarna är tvungen att 
stanna hemma på grund av för 
få barntillsynsplatser? Ingalunda. 
Moderat politik har ständigt varit 
till för de besuttna och i det här 
informationsbladet lyckas man 
inte dölja detta, fast man för
söker. 

Moderaterna vill att det skall 
byggas drygt 600 lägenheter om 
året i kommunen. Det finns inte 
någon bedömare som tror att 
bostadsbristen byggs bort med 
detta. Man vill också kraftigt 
minska andelen lägenheter med 
hyresrätt. Hur valfriheten skall 
öka för de människor som inte är 
i närheten av de summor en 
bostadsrättslägenhet kostar i 
Lund idag kan man fråga sig. Och 
för dem som är i händerna på en 
bostadsförmedling som inga lägen
heter har att förm edla mer än 
till förturer, bl.a. på grund av att 
kommunen säljer ut sina egna 
hus. 

Moderaterna tycker att målet 
att 53% av samtliga barn 0-6 år 
skall ha kommunal omsorg 1983 
är bra. Man förvånar sig över att 
barntillsynen har blivit en poli
tisk träta . Att det har blivit så 
är kanske inte så konstigt efter
som en förälder i Lund idag har 
liten valfrihet at t gå ut på arbets
marknaden med den usla barn
tillsyn borgarna med Gunnel Fros
teli i spet sen bjuder på. 

»Dessu tom bör hyresgästerna i 
fle rfam ilj shu s erbjudas fö reträdes
rätt som köpare vid försäljning 
av det hus de bor i» skriver 
moderaterna. När fastighetsnämn
den med Lennart Ryde som ord
förande och Rune Linder som 
chef, båda mod erater, annonse
rade ut kommunens hus Bytare
gatan 26 till försäljning, ja då var 
in te hyresgästerna ens informera
de. 

Prakt ike n har visat ett med mo
deraterna som dominerande inslag 
i den borgerliga majoritetens 
Lund minskar valfriheten fö r de 
många . 

För en demokratisk skola! 
Nu har turen kommit till det 
sjunde namnet på VPK:s 
kommunfullmäktigelista. Det är 
Birgitta Edgerton sedan länge 
politiskt aktiv i VPK men ny i 
parlamentariska sammanhang. 

Du är ett av de nya namnen på 
VPK:s kommunfullmäktigelista i 
Lund. Varför ger du dig in i det 
parlamentariska arbetet? 
Den här delen av det politiska ar
betet är som sagt ny för mig rent 
praktiskt. Men helt ny är kom
munalpolitiken inte för mig, efter
som jag är anställd på skolförvalt
ningen i kommunen och där har 
kunnat följa gången i en del av 
kommunalpolitiken, från förslag 
till beslut. Genom att vara fack
ligt aktiv på min arbetsplats har 
jag också fått insyn i många kom
munala frågor. Jag kan väl säga att 
det är främst genom mitt arbete 
som jag har blivit intresserad av 
de här frågorna. 

Du är alltså främst intresserad av 
sko/frågor? 
Ja, jag tycker det är en oerhört 
viktig del av vårt arbete. En demo
kratisk skola fri från betyg och 
konkurrensmentalitet som elever
na finner meningsfull är en för
utsättning för en positiv utveck
ling av samhället. Idag är skolan 
många gånger ett misslyckande 
när det gäller de låg- och medel
presterande barnen, den fungerar 
som en sorteringsmaskin för ar
betsdelningen i samhället. Gymna
sieskolan är för många ungdomar 
en förvaringsplats vilket är en 
skrämmande utveckling. Det finns 

Pingstkonsert 
Annandag pingst kl 19.30 håller 
Lunds Kommunistiska Blåsorkester 
konsert från musikestraden i stads
parken. Det blir en premiär i orke
sterns tre och ett halvt år långa hi
stora däri att det är första gången 
man framträder »för sej själV». An
nars har det alltid skett i anslutning 
till möten, demonstrationer, utflyk
ter, fester osv. 

Den här gången spelar man alltså 
u ta l\. annan förevändning och till de 
flanerande lundaborn<ts nöje. Det 
blir ett brett urval från orkesterns 
numera rätt omfattande repertoar. 
Et t inslag i programmet är den 
mässingssextett som relativt nyss 
bildats inom orkestern. Mässings
sextetterna har en förrnämlig tra
dition i Skånes arbetarrörelse och 
folkliga nöjesliv, och sextetten vill 
förvalta det arvet. 

inge, ..uternativ för etern: Här 
kommer naturligtvis det viktiga 
kravet på kamp mot ungdoms
arbetslösheten in. här måste kom 
munen ta sitt ansvar! 

Vilka övriga frågor vill du driva i 
fullmäktige? 
Bostadspolitiken är viktig. I Hy
resgästföreningen i Lund och and
ra städer har VPK :are länge 
drivit kravet på hyresstopp till
sammans med andra progressiva 
krafter. Att bostaden skall vara 
en social rättighet och inte en 
handelsvara är ett oerhört vik
tigt krav. 

Den kommunala demokratin 
måste utvecklas. A t t alla invå
nare i kommunen skall vara med 
och bestämma om sin miljö och 
sina levnadsvillkor borde vara en 
~älvklarhet. Detta kan vi uppnå 
genom att föra ned beslutsfat
tandet på lägre nivåer, så att man 
~älv är med och beslutar om sin 

närmiljö , sociala frågor, kultur
frågor m.m. På detta sätt blir 
människor medvetna, gör erfa
renheter av det motstånd de 
möter och inser vilken kamp 
som är nödvändig. Den här pro
cessen skapar en grund för med
vetenhet och politiskt engage
mang. 

Barnomsorgen måste byggas ut 
snabbt! J ag har ~älv just i dagarna 
äntligen fått plats för mina barn 
på dagis efter att ha stått i kön i 
nästan 5 år! Det här är en fråga 
som VPK driver starkt och den 
vill jag fortsätta jobba för. Bra 
daghem åt alla barn är ett krav 
som är vikt igt därför att det ger 
våra barn en miljö där de kan ar
beta och utvecklas kollektivt. En 
utbyggd barnomsorg är också en 
förutsätt ning för ett jämlikt för
hållande mellan män och kvinnor. 

Idag är endast 26% av ledamö
terna i fullmäktige kvinnor. Var
för är det så? J ag tror att det 
beror mycket på de arbetsformer 
vi har idag i det politiska arbetet. 
Det är helt nödvändigt att vi job
bar för att få fram nya arbets
former för att göra det möjligt 
för fler kvinnor att enga~era sig. 
Detta gäller även för vart eget 
partiarbete. Vi måste lära oss att 
sprida arbetsuppgifter och akta 
oss för att låta de som har tid 
och möjlighet (oftast män!) ta 
på sig mer och mer arbete. Vi 
kvinnor måste få tillnille att skola 
oss, engagera oss, vara med och 
besluta för att tillsammans med 
männen skapa ett bättre sam
hälle! 

Flerfamiljshus mot daghem 
I kvarteret Eka vid Lärkvägen/ 
Trollebergsvägen ska Fastighets 
AB Örestad få bygga, det bestäm
de kommunstyrelsen i tisdags. 
Kommunen har därmed givit klar
signal till att man river befintliga 
småhus och trädgårdar, kastar ut 
hyresgästerna för att spekula
tionsbygga nya, säkerligen dyra 
radhus. Hyresgästerna lär ännu 
inte veta om sin lycka. Den nu
varande planen för området inne
bär höghu sbebyggelse, som an 
sluter till den befintliga bebyg
gelsen i resten av kvarteret, ett 

betydligt mer sympatiskt alterna
tiv. 

Kommunen rättfårdigar sitt 
handlande med att man i samma 
veva får mark av Örestad, nära 
Papegojelyckan, lämplig att bygga 
daghem på. 

På Papegojelyckan finns inga 
daghem , en brist som VPK på
pekade flera gånger, när stads
planen för området behandla
des. Att reparera sådana för
summelser genom att tillåta 
Örestads spekulationsbyggen är 
ingen t illtalande metod . 


