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l•ictiagen den 31 augwzi 

Borgarna om Bryggeriet: Ledare Vi bestämmer oss- efter valet! 
f ansJags jäl!adL allt sa byggnads
nizmndens boJgerliga majoritet be
.~lut att intr faua något heslut i 
frågan 0 111 llryggeril't \ (ramtid . 
I. ugna ~t ' 1 mitiii r. 

att det tagits fram för att pressa 
fram ett ställningstagande för riv
ningsalternativet 

(s) vill ha P-hus 
Birger Re h n (s) yrkad e vid sam
manträdets början på avslag på 
bägge planförslagen med motive
ringen att parkeringsfrågorna för 
de kringliggande kvarteren ännu ej 
lösts. Socialdemokraterna har 

. nämligen redan från början för
ordat ett P-hus i kv. Bryggeriet. 

Luml ar en hirdomsstad , sags det. 
Del ~ir kanske sant ock"L Men 
iindå [!lr många ungdomar inte 
plats i gymnasieskolan. Det år 
svårt att komma in och ännu sva
rare är det att fii en plats på just 
den linje man helst vill in pil.. Det 
vet hundratals ungdomar. Och in
te kommer det att bli bättre om 
borgarna får fortsätta att styra 
och bestämma över politiken i 
Lund Linebäckskolan. som skulle 
kunn~• ge flera ungdomar u !bild 
ning har man visserligen velat 
bygga, men med ständiga fram- Bordläggning 
skjutningar av tiden . Det senas- Därefter yrkade Ebba Lyttkem 

Byggnadsnämnden hade att ta 
ställning till två nya stadsplane
alternativ för kvarteret Bryggeriet. 
Det ena innebar, ;om bekant, riv
ning. Möjligen i11 de t det som de 
horgcrl iga p:u·t icrn.1 innerst inne 
vill. Men inte vill säga offentligt 
nu . 

te borgerliga budet om när byg- Dåligt alternativ (fp) på bordläggning av hela åren-
gandet ska starta är 1983. KU och Det andra alternativet later själva det, därför att man, som hon ut-
VPK kräver att Linebäckskolan o- bryggeribyggnaden sta kvar. men tryckte det, behövde längre tid på 
meddelbart ska byggas. underlåter helt at t foga in den i sig att studera planerna. (Den 

Ungdomens fritid i Lu nd ' tyr' av den föreslagna nybebyggelsen. minnesgode erinrar sig att frågan 
kommersiella intressen. Julius och Det innebär därför ett dåligt för- om Bryggeriets framtid har varit 
de andra vet att ta betalt för de slag, och man kan. som Thoma~ aktuell sedan ett par år tillbaka. 
spektakel man anordnar. Och vad Schlyter (vpk) gjorde i en insän- Hur långsamt tänker man i folk-
gör kommunen för ungdomens dare i SDS i onsdags, misstänka partiet?) 
fritid? Fritidsgårdarna räcker inte+-...;;;::;.:...;..;;;.;;~~===_,;,;.;,;;;;.;;,;....;.;..... ___ ~-.....;----------
till. I stället för att skaffa fram 
samlingslokaler åt alla föreningar 
som behöver detta, så låter man 
Bryggeriet förfalla. Denna bygg
nad skulle ju verkligen kunna an
vändas för Lunds ungdom. Fol
kets Park lej s ut till privata kräma
re som ett hån mot gångna tid ers 
kamp. Lärdomens stad Lund bju 
der inte ungdomen kultur och mc 
ningsfull fritid. 

Och inte nog med det. Efter u t
bildningen, om man nu fick den, 
väntar den borgerliga >>Ungdoms
garantiiD>, dvs. att hundrahis ung
domar tär gå utan jobb. Som ung
kommunister kan vi aldrig accep
tera ett samhälle där ungdomar 
får gå arbetslösa. Där ungdomar 
erbjuds utbildning istället för ar
hete. Den medvetna ungdomen in
ser att socialismen är den enda 
lösningen på människors problem, 
det enda svaret på människors för
hoppningar. Därför stödjer den 
medvetna ungdomen VPK - ung
riomens och socialismem parti. 

Kommunistisk Ungdom 
Lund 

Mårtenstorget - ett fol
kets torg 
Bilarna bort från Mårtenstorget! 
Det är ett av kraven i VPKs tra
f'lkpolitiska program, som på lör
dag presenteras på Mårtenstorget. 
Kom och granska vår skärmut
ställning. Mellan kl lO och 11 kan 
du fråga \lt Thomas Schly tcr om 
vårt förslag. 

Bostadsdebatt på Norr 
Sa har de bostadspolitiska debat
terna IJdrjat. Hyresgästföreningen 
i / .und har bjudit in alla partier 
w m är representerade i fu llmäk
tige. Vid tisdagens debatt på Nor
ra Fäladen ställde fp, s, skp (som 
IJjudits in av kontaktkommitl!er-
110 i o mrådet) och vpk upp. Cen
tern och moderaterna infann sig 
inte. Svagt! 

Debattformen man valt är bra. 
Partierna skall svara på sex frågor, 
tre centrala som gäller hela kom
munen och tre lokala som kon
taktkommitteerna i stadsdelarna 
totat ihop. Politikerna får två 
minu ter på sig att besvara varje 
fråga, därefter släpps pu bliken 
in. 

Rikspolitik 
De centrala frågorna är: Hur stäl
ler sig partierna till hyresstopp i 
kommunens fastigheter, villasub
ventioner o ch bo stadsbristen i 
Lund . Debatten kännetecknades 
av att Birger Rehn (s) talade om 
vad socialdemokraterna gjort eller 
tänker göra rikspolitiskt och 
ChristerWallström (fp) talade mest 
om hur dyrt allting är. Ibland fick 
man känslan av att det är politi
kernas egna pengar det gäller, 
inte skattebetalarnas. 

Delfinbadet 
De lokala frågorna gällde bl a 
fäladsb ornas berättigade oro f'o r 

Delfibadets framtid och om kol
lektivtrafiken till Fäladen. Samtli
ga partier kornmer att verka för 
att badet skall vara kvar, social
demokraterna med reservationen 
3- 5 år, därefter vill m an even
tuellt bygga ett nytt bad i stället. 

Avslutningsvis diskuterades 
barnomsorgen, där något nytt 
knappast kom fram . 

· Debatterria for,tsätter nu på 
Östra Torn 3/9 , Väster 4/9 och 
Centrum 11/9 . Gå dit och ställ 
politikerna mot väggen . D 

PRESS-STOPP 
På torsdagskvällen hade VPK 
Lund valmöte på Stortorget. f 
vanlig ordning var det Jörn Svens
son, fyrstadskommunisternas riks
dagsman som var huvudtalare. 

Och likaså i vanlig ordning gick 
Jörn till hårt angrepp mot mode
raterna och deras samarbetspart
ner, samt mot socialdemokrater
na, som sedan länge övergivit de 
ideal som arbetarrörelsens pion
järer stod för. VPKs alternativ 
till lösning av den kapitalis
tiska krisen presenterades i ty
piska, entusiasmerande jörnska or
dalag. Något som publiken (500-
600 personer) ljudligt gav sitt stöd 
fö r. Och den avslutande »interna
tionalen» måste ha satt fart även 
på den vördade församlingen av 
kommunfullmäktigeledamöter 
som fanns församlade i Stadshal
len. · D 

Länsstyrelsens kritik 
Eva Wigforss (vpk) hade redan 
från början aviserat att hon tänk
te begära avslag för att en bättre 
stadsplan skulle kunna tas fran1 , 
som tar hänsyn till den kritik , 
som länsstyrelsen riktat mot de 
tidigare förslagen. Bryggeriet bor
de också byggas på med en levan
de fasad och med nya utrymmen 
in mot kvarteret, så att det inte
greras och får en funktion i det 
kommande bostadsområdet . 

Beslut efter valet 
Men i det parlamentariska spelet 
går alltid en röstning om en begä
ran att ett ärende ska uppskjutas 
till avgörande först. Därför lycka
des borgarna få beslutet uppskju
tet till efter vaJet. (Det tycks 
fmnas många frågor i år, som det 
är populärt att inte ta ställning 
till förrän efter 16 september.) D 

KVINNOKAMPSDAGAR 
Lördag och söndag är kvinno
kampsdagar för VPK. D~ssa da~ar 
är tänkta att bli en masszv satsnzng 
på centrala kvinnapolitiska frågor . 
Bl a skall ett temanummer av Ny 
Dag spridas över hela landet. 

Hitintills har inte mycket för
sports från VPK Lunds håll om 
kvinnokampsdagarna. Men efter 
vad vi erfar så kommer stadsdels
grupp Norr att ha appellmöte på 
lördag kring temat kvinnopolitik, 
och stadsdelsgrupp Centrum korn
rner att ha en f'Orsäljningsaktion 
av Ny Dags extranummer. 

Vilket propagandamaterial 
finns i övrigt? frågade vi Stig Nils
son, valombudsman för VPK 
Lund. 

- Förutom Ny Dags tema
nummer har vi ett kvinnokamps
flygblad, som man t ex kan blada 
in i Ny Da,g. Vi har vår kvinno
kampsbroschyr i Lilla Fakta se
rien och en alldeles nytryckt upp
laga av det kvinnapolitiska pro
grammet. 

Stig kan också berätta att val
kommitten i onsdags beslöt att de 
två sånggruppernas gårdsspelning
ar i helgen ska kopplas till kvinno
kampsfrågor, där den ena sång
gruppen ska dirigeras ut till de 
yttre kommundelarna. 

Det är sålunda kanske inte 
riktigt den massiva satsning man 
kunde ha väntat sej från VPK 
Lunds sida, men med den fart 
som man har haft hittills i val
rörelsen kan man ju förstå att 
valarbetarna är hart arbetsbe
lastade. D 



Välkommen till Lund! 

Här röstar vi på VPK. Ja, det har 
hänt att någon menat att den af
fischen är alltför kategorisk. »Någ
ra kommer väl att rösta på de and
ra partierna», säger man. Låt oss 
då först påpeka att det inte är all
deles ovanligt att kommunisterna 
får nära l 00 procent av rösterna 
i ett val, fast kanske inte här i 
landet. 

Men möjligen når vi inte ända 
fram i detta valet. Nu har VPK 
visserl~en stöd märkligt högt up
pe i de andra partierna. Vi minns 
t ex den unga, kvinnliga kandida
ten på socialdemokraternas kom
munlista som i förrförra valet råd
de en osäker bekant: »Rösta du på 
VPK! Det gör jag!» Det var en bra 
tjej. Tyvärr blev hon halvt knäckt 
av Birger Rehn och de andra hård
föra farbröderna när hon sen kom 
in i fu11mäktige. 

Så vem vet vilken lapp som 
Greta Bengtsson, Per Lundgren 
och deras kolleger lägger i urnan 
när de står där ensamma med sitt 
samvete i valbåsets halvskymning. 
Och nog glunkas det om en och 
annan mittenpartist som är på 
glid. 

Fast när det gäller Arne Ann
mo (fp) och Sven Gunnar Hans
son (c) krävs det nog en valperiod 
till innan de kan övertygas om att 
Ohlsson och Lennart Ryde (m) 
kommer att rösta kommunistiskt. 
Ett litet frågetecken sätter vi 
också fcir rivningsentusiasten och 
centrumdemokraten Sven Ryden
feldt. 

Men med undantag av denna 
kvintett röstar alla lundabor på 
VPK , därom är vi fullt övertyga
de. 

Grr 

VB-red:s kommentar: 
Dagens Grr-spalt blev lite kort. 
Det beror på att Grr är u te och 
y klar i de östra kommundelarna. 

rt~~);J~i~~~~ 
• Trafikpolitiska _p_rogral?~et . 
har kommit. Det fnhdspolihska 
har tryckts i ny uppl~a. _Det bo
stadspolitiska trycks 1 mitten av 
nästa vecka. 
• Fortsatta utdelningar. Ur
sprungligen hade vi tänkt . en 
landstingsutdelning (ev. kombroe
rad med stadsdelsflygblad) nu i 
början av septe!llber och en -~ista
minu ten-u tdelnmg fredag-lordag 
före valet. Om en stadsdelsgrupp 
är alltför arbetstyngd kan ansva
riga besluta att dela ut landsti~s
flygbladet tillsammans med sista
minuten. Observera dock att det 
senare inte trycks förrän den 13-
14.9. 
• Affischer till försäljning har vi 
mycket ont om p g a all vanda
lisering. Tyvärr. 
• VåN Iökala klistermärke har 
äntligen kommit. Sätt_ det I'å di
na kuvert, köp en nave !ll~rken 
(en krona styck), stoppa 1 fickan 
och sälj/dela ut till vänner, ar
betskamrater, barn osv . 

Centern: 
Den stora tomheten 
Centern i Lund vad gör tien? Ja, 
man tar sig en funderare. Det 
krävs, för stor tomhet är kanske 
det som mest kännetecknar cen
terpolitiken i Lund. Valbroschy
ren ger inte mycket ledning. Den 
utgör den vanliga blandning av 
halvsanningar och omöjliga löften 
som de borgerliga brukar sprida 
omkring sig i valtid er . .» Vägen in i 
80-talet - du kan bestämma vart 
den leder», säger man pretentiöst 
- och fullständigt lögnaktigt. 

För det är ju centerns särdrag, att 
samtidigt som man förespråkar 
ett decentraliserat samhälle, väg
rar man resolut att ingripa mot 
den centralisering av kapital och 
arbetsplatser som storfmansen är i 
färd med sedan mycket , mycket 

länge. Utan makt över kapitalet, 
utan makt över produktionen kan 
man inte bestämma vägen in i 
80-talet. Det är storflnansen som 
bestämmer den . 

ösa ift 
Skälef till att centern vägrar att 
ta konsekvenserna av sina ideer 
är naturligtvis, att det är de djupt 
konservativa storböndernas och 
bondekapitalets högst konkreta 
ekonomiska intressen som styr 
centerns politik . Därför kan förre 
c-jordbruksministern Anders 
Dahlgren så halsbrytande förklara 
att bönderna bör fortsätta att 
ösa gift och konstgödsel över åk
rarna, »för på åkrarna gäller inte 
allemansrätten>>. Centerns stora 
nummer, den ekologiska grund
synen, gör halt vid åkterkanten. 

Miljögrupper kräver svar 
Vilken inställning har partierna i 
kommunfullmäktige till lokaliJ 
miljö- och naturvårdsfrågor? I vis
sa frågor har partierna tvingats at[ 
ta ställning p g a ett starkt opi
nionstryck. För det mesta utg~r 
dock ställningstagandet en luddzg 
målsättning utan konkret inne
håll. Ännu vanligare är kanske att 
partiernas agerande i konkreta 
frågor helt skiljer sig från deras 
uttalade målsättning. Detta kan 
ibland ta sig helt absurda uttryck 
som - Visst vill vi gynna kollek
tivtrafiken på privatbilismens be
kostnad, men vi måste ju faktiskt 
ha ett P-hus i city. 

Möjligheterna att få igång en de
batt om de lokala miljöfrågorna 
underlättas inte precis av att de 
stora dagstidningarna här nere 
helt och hållet står på etablisse
mangets sida i de flesta av frå
gorna. 

Lokala miljöfrågor 
För att föra fram glömda och 
gömda miljöfrågor i ljuset kom
mer Lunds Miljögrupper att an
ordna en hearing med kommunal
politikerna. LMG anser att det är 
ett demokratiskt krav att partier
na redovisar sin inställning i de 
här frågorna innan valet. Ett par
ti skall i kommunalvalet inte åka 
snålskjuts på riksdagspartiets 
image i miljösammanilang. Att vis
sa riksdagspartier lovar runt men 
håller tunt om kärnkraft, skogs
bespro tningar och arma t hjälper 
en knappast att skaffa sig en bild 
av vad partierna i kommunfull
mäktige tänker göra åt de lokala 
miljöproblemen. Om de nu tänker 
göra något alls. 

Hetvattenledning 
En av de viktigaste frågorna som 
kommer att tas upp är hur par
tierna ställer sig till en hetvatten
ledning från Barsebäcksverket. Ett 
byggande av denna innebär en så 
stor investering att den förutsätter 
en andra reaktorgeneration fcir att 
löna sig. Tänker Lunds kommu
nalpolitiker vara med om att byg
ga fast oss i kärnkraftssamhället? 

Bolmenprojektet 
F ör tillfålfet är byggandet av en 
dricksvattenledning från sjön Bol
men i Småland till södra Skåne i 
full gång. De katastrofala följder~ 
na för Bolmen med utflöde är 
kända tack vare lokalbefolkning
ens starka protest . När det nu ock
så visat sig att Skånes egna vatten
tillgängar utan Vidåre räcker tör 
att klara vårt behov förefaller fär
digställandet av den snarast vara 
en prestigesak fcir beslu tsfattar
na och en ekonomisk fråga fcir in
blandade bolag! Tänker Lunds 
kommunalpolitiker acceptera att 
ytterligare 600 miljoner kronor 
slängs i sj ön för att fårdigställa 
något som inte behövs? 

Andra frågor som tas upp har 
mer direkt lokal . anknytning; ho
tet mot Vombs ängar, Öresunds
bron och de otaliga rivningarna 
i centrum. 

Kräv svar! 
Dessa och andra frågor hoppas 
Lunds Miljögrupper att få politi
kernas konkreta svar på måndagen 
den 3 september kl. 19.00 i 
Stadshallen. Och inte bara ar
rangorerna utan även allmänheten 
har möjlighet att ställa frågor. 
Gördet! D 

Ansv utg Ulf Nymark. Sat~ och tryckt pi Acupre11 l Lund W VB-red 

A v samma skäl vill centern 
inte inse att ett kärnkraft-stopp 
och ett lågenergisamhälle kräver 
en annan produktionsordning. 
andra fabriker och produkter, en 
annan makt över vad ~om tillver
kas . 

Profil sökes 
I Lund söker centern med näst in
till desperation efter en egen pro
fil. Man vill framstå som det parti 
som tagit itu med ungdomsar
betslösheten. I själva verket är 
centerns verkliga intresse så ljumt , 
att det gick ett helt år innan det 
inrättades tillräckligt med kom
munala beredskapsarbeten fcir 
ungdomar, från det att ett förslag 
från centern accepterats av full
mäktige. Först efter påstötningar 
från VPK blev det fart på kom 
munen. 

Jobb ska helst inte kosta 
Centerns linje är att det helst 
inte ska behöva kosta någon
ting att skaffa jobb till arbetslö
sa ungdomar. Därför är deras vik
tigaste förslag till hur man klarar 
av ungdomsarbetslösheten i kom
munen nu: en tjänsteman till som 
kan samordna beredskapsarbete
na. Men så står det förstås inte i 
centerbroschyren. Det kanske 
skulle verka futtigt. 

VB stoppas 
Lunds Bowlingklubbars Förening 
har, enligt vad VB inhämtat, tagit 
ett beslut som innebär att VB inte 
får annonsera i bowlinghallen. 

En talesman för föreningen säger 
att reklam fcir VB är att betrakta 
som politisk propaganda och skul
le inte godkännas av Fritidsnämn
den, som är huvudman för bow
linghallen. 

Beslutet har tagits efter en för
frågan från VB om det fmns plats 
att annonsera och vad kostnaden 
är. VBs redaktion ser allvarligt på 
beslutet. All möjlig kommersiell 
reklam av redan kända produkter 
och företag tillåts, men när en 
liten tidning vill göra sig känd är· 
det nej. 

Följande frågor infmner sig: 
Vad är och vad är inte politisk 
reklam? Vad är det fcir fult i 
politisk propaganda? Innebär be
slutet att SDS, SKD och Arbetet 
inte heller får annonsera? Vaci"sä~ 
ger fritidsnämnden? D 

~~~ ~ ~ . ! . 
TRÄFFPUNKT MARX: VPK 
Lu.nds Trafikpolitiska program 
presenteras och diskuteras. Bred 
gatan 28 1.9 19.00 
BLASORKESTERN. Fre 31.8 kl. 
16 lokalen, avfärd till Staffans
torp. Lör 1.9 kl 9 lokalen, av
färd till Helsingborg. Sön 2.9 kl 
16.30 loka len. avfärd till Ystad . 
FOLKETS FANA. Sön 2.9 kl. 
17.01 fr Lund C till Eslöv. 
ORKESTER l. Män 3.9 k l Hi, A· 
huset Ulrikedal. 
ORKESTER Il. Tis 4.9 kl 18, 
Kobjer torg. 
SÅNGGRUPPEN. Lör 1.9 kl 15 
lokalen (sång pil Väster), t is 4 .9 
kl 18.30 lokalen (dito). 
RE FUSES l ör 1.9 kl 1 O Botults
platsen, t is 4 .9 kl 18 Sofiapark en. 
PIONERNA. män 3.9 kl Uardav. 
(busshllllplatsen ) t is 4.9 kl 18 
korset Fjeliev-Måsv. 
SPELMÄNNEN tis 4.9 kl 18, 
Botulfsplatsen. 
STÖDKOMMITTEN FÖR NICA
RAGUAS FOLK har appellmöte 
pä Märtenstorget lör 1 .9 10-13 
LUNDS MILJÖGRUPPER. Po l i
tiker hearing k l 19 Stadshallen. 


