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Gör skåningarna något i riksdagett? 

Nu gilller det 
hyresgästema! 

Sod,O!demokratenw sviker hyres-
7äsrerna. Det är ett faktum wm 
:'ar}e l<.yresgäst har all anledning 
lft btkklga. Men alf bara beklaga 
fliälpa föga. Det gäller att ta 
kamp mot hyresutplundringen. 
,u, ·d !:il er U/ <l n socialdemokru-
.,.~ '1'.'111 . 

VPI\ s liuj~ i h~ resfrågan ät 
Idar. Som en förs ta - och syn
t:<:r!Jg ~?n brådskande - åtgärd 
hävs )lyt es~topp. Men målet är 
inte b;u;~ att stoppa hyre~höj 
ning~rna, 11tan att sänka hyran. 
F·ir det fcrdr:Js omvähand.: för
·;· idt ir~ar i bostacfssektorn . 

r debatten i lördag~ p1 St.or
t.•rg:o:-t frågade VPK s representan
: ,;r var 'i-lS~na ~tod når det gäll 
de hyresstopp. Svaret från Inge· 
tucl Göransson var beklämman
de . Hyresstopp skulle innebära 
ari>et.slösh•!t för de anställda i fas· 
tighetsbolagen , försämrad service, 
och sammanbrott för det »demo
kratiskw> hyresförhandlingssyste
met. Det var ingen måtta på de t 
dände som skulle uprstå om hy
;eo;stopp infö rd es. 

VPKs k1av är att kommunen 
c•cj• staten ska gå in med sub
ventioner, så att ökade utgifter 
i0r allmäur•rttan kan täcka5. 
rltJ samrna kommun ech samrna 
.:la• kr:tft igt subventionerar villa
i>:gama ir det ingen socialdt'mo
~ r al" som står upp och målar upp 
;.JJ misär som detta skulle inne
bära l'vä;:tom, subventionerna 
·il l villahaende t ska fortsätta. 
Gch det kan jn vara en sak fOr 
si;~. Mm i och med Palmes s k 
frih1e• · t ill villaägarna, kommer 
s,~ p ; nJalitete'l att arbeta för 
'l•l or"ittvi5om a mellan. olika 
hocn.lekategoril!r ska bestå. SAP.:; 
ura t om rättvisa blir därmed 
ixna ·kit prat. sorn inte ens de 
.11bl mt>st mbitpa anhängarna 
;t .:n ! ro p:i. När t o m Erik Svens
m.. OC'll utlandsfarande social· 
c cm ok w tish hyresgä stbasen, 
::! ristar sig ~u kritisera social
t1m1' okratin, då kan vi vara 
!l)tvisS(ll)e onJ, att man är \l te 
pil villovägar i bostadsfrågan . 
Sor.sa•na~ och borgarnas r0st
liskc . bland vill.aägarc är inte 
l:ara osmakligt. Det är ett hän 
nJL•t ::le !'ämst ställda gntpperna 
1· ~ b:>stad~marknaden. 

VPK krävr.x Slui oå utplund-:. 
t ntgcn av ~yresgästeni"a. vpK laä
" t: : ;-iil tvisa. Som vattJigt ä r Vl'K 

·•• ,.· li' t' c kr ·••cr, (J 

l den pågaenJe dehatten om poli
tikerföraktet hör man inte så 
sällan påståendet alt politikerna 
bara sitter i riksdagen och lyfter 
sina feta kiner. Men de :JÖr ingen
ting. 

Hur är nu sanningshalten i ett 
sådant påstående? Veckobladet 
har tittat på aktiviteten i riksda
gen hos fyrstadskretsens riksdags· 
män sedan det senaste valet. A ma
let debattinlägg, frågor och inter-
11(!/lationer liar fJtt tjäna .vm 
måttstock på uktiviteterna. 

VPK aktivast 
U et visad e sig d å 
ait VPKs ende riksdagman från 
fyrstadskr.:tsen - J öm Svensson
ensam svarade för 400 debattin
lägg, dvs nästan dubbelt upp mol 
socialdemokraternas niomannade
legation och nästan likali!ånga 
som de borgerliga partiernas rep · 
resentanter tillsammans. 
att antalet interpellationer och 
frågor i riksdagen (alltså i ämnen , 
som den enskilde riksdagsmannen 
aktiverar och driver) från VPK var 
lika många som från valkretsens 
nio socialdemokrater. 
att - om man tittar på aktivite
terna per ledamot - de minsta 

- Vt .vdaldemokrater kommer 
att fura en wcialdemokratisk 
po!itik. Det var Ove Perssons 
föga överraskande besked vid 
lörqagens debatt mellan SAP och 
VPK på Stortorget. 
Och Ove Persson undrade vidare, 
inför den fåtaliga publiken, om 
VPK skulle gå emot socialde
mokraterna, i den händelse de 
båda arbetarpartierna fick majo
riteten i fullmäkti)!e . 

Erik Nilsson deklarerade VPKs 
ståndpunkt i denna fråga. 

- Vi är l)eredda att bryta bor
garväldet i Lund. l frågor där VPK 
och SAP har gemensam syn sa 
ska vi stödjlr'varandra. 

Men, menade VPK vidare , i 
~älva verket är det som så att 
under den gångna perioden har 
sossar och borgare hamnat på 
samma linje. Och man uttryckte 
en förhoppning att SAP skuJJe 
inta en klarare profil mot 
borgarna. 

l övrigt h!!ndlade debatten r'Jtt 
mycket om sociala frågor o~.:h 
fritidspolitik, ctär inga påtagliga 
skillnader kunde märkas mellan 
dl' båd~ parlit·rna. 

partierna står för den största akti
viteten, VPK främst, sedan kom
mer ingenting och ingenting och 
sedan folkpartiet. Passivast är 
moderaterna, tätt följda av socia l
demokraterna. 

Personskillnader 
Bakom tabellens totalsiffror fm
ner man intressanta personskillna
d er : i toppen - men ändå långt 
efter J örn Svensson· - finn5 Bertil 
Fiskesjö (c) med 109 anföranden 
och 23 interpellationer/frågor 
samt Per Gahrton (fp) med 105 
anföranden och 23 interpellatio
ner/frågor. Dessa ~tår i särkla!:s 
i förhållande till vad som sedan 
följer. 

Lundarepresentanter 
botten 
l botten finns t.ex. Rune Ryden 
(m) från Lund med 19 anföran
den och 2 interpellationer/frågo' 
och Lennart Pettersson (s) också 
han Iundarepresentant med stff
rorna .56 respektive 16 . Sämst av 
alla är centerpartisten Alfred Hå
kansson från Rönneberga med 8 
1espektive O! 

Antalet anföranden i riksdagen 
och antalet interpellationer och 

När det gällcte bostadspolitik 
och trafikpolitik var dock oenig
heten större. Socialdemokraterna 
ville bygga Gunnesbo-området, 
medan VPK motsatte sig en 
sådan utbyggnad, med hänvisning 
till att det skulle bli en isolerad 
stadsdel med dålig service, \?recis 
som de stora bostadsområdena 
på 60-talet. SAP lovade att det 
skulle bli service. 

I trafikpolitiken så · menade 
SAPs Ingegärd Göransson att 
man ville ha en ))Så bilfri stads
kärna som möjligt», samtidigt som 
man förstås ville bygga Tempos 
P-hus, något som VPK som 
bekant motsätter sig, vilket kraf
tigt underströks av Carina Svens
son. 

Lika motsatta var. po sitionerna 
vad gäller hyrorna. Där framhöll 
VPK sin linje om hyresstopp, som 
ett steg på vägen mot en social 
bostadspolitik, något som SAP 
bestämt motsatte sig. 

Något nytt kom sålunda knap
past fram i debatten, och i mot
sats till de klassiska duellerna 
lämnade uppgörelsen ingen part 
livlös kt.ar på stridsplatsen. IJ 

frågor är g iv . , tvi~ in te ett heltiick
ande rn <itl på rikooagsm:inne!l:. 
aktivitet - elle1 brist på sådan . 
D:·t brukar sägas att mycket arbe
te sker i u t skott och annorstädes. 

Men rimligtvis hänger det l;lela 
samman. En riksdagsman, som ar · 
betar aktivt med en fråga i ett u t · 
skott, följer säkert upp den ge 
nom att delta i rik sd agsdrl;at 
ten, d ~ ~amma tire n<:le är p ii 1 aJ t' 

ten där . 

Svaret är nej 
Så svaret p ii frågan : om rik~ ag .; 
männen gör något,> tir föt tyr~ l~d · · 
kretsen~ del detta : 

med ly.;and!! undanta~ a•.' Jt\1•1 
SvensssJn (VPK) och möjligtvis 
även lJertil Fiskesjö (c) oeh P<! t 
Gahrtdn (fp) är svaret nej. Et l 
alltsföt stort antal av fyrst ad~· 
kretsens riksdagsmän lyft.cr ~in:1 
goda löner, men låter sig säll an 
höras i riksdagen. Något fö r ·. :.l 
jarna att länka p ii inför valet! 

FOTN01: Uppgitterna är hämta 
de från niksdagens upply sn ings
tjänst. Pli grund av p latsbrist kan 
vi inte publicera t abellerna över 
antal debattin lägg, int!'rpeiiP
tioner och frågor 1976-79 . 



ViS på baksidan 

M•?d anledning av att det är val nu 
på söndag frågade vi de fem 
kommunalråden hur de tänker 
liip.ga sina rös1er. 

Lennart Ryde (m) · 
-Visserligen är jag konservativ, men 
jag inser ändå kommunens bästa. 
Det får bl~ VPK i år. 

Sverker Om:lsson (fp) 

VPK :s mäktiga affisch utanför 
mitt tjänsterum har övertygat 
mej. Mer vill jag inte säga. 

Nils Gustavsson (s) 
Det behövs en kraftfull oppo
sitions politik i Lund så (s) kom
mer inte i fråga. Re.daktören får 
mra nöjd med det uttalandet. 

NilsAmeAndmson (c) 

Jag år tveksam, men jag måste er
känna att Tarscisio Bommareos 
långa invandrartal i kommun[ull
mi!ktige gjort ett starkt intryr.k på 
mig. 

Birger Rehn (s) . 

Jag har bott i Lund i hela mitt liv 
?ch dessutom gillar jag fotboll. Da 
vet man att ett överraskande väns
terskott kan avgöra mo,tchen . Mit 
MI biir nog också en öve~Taskning. 

Vem ljuger på Lundabladet? 9 krortor 
»Det är jag som är retuscheraren, 
mannen som klippte bort VPK:s 
valaffisch från bilden med Per Gar
thon och Lennart Pettersson! Och 
det skäms jag inte det bittersta för.» 

Så böljar ett brev från Lars-Olof 
Hellberg till Veckobladet med anle
dning av vår fräna kritik av vår kol
lega Lundabladet (Arbetets ) i för
ra onsdagsnurnret. Hellborg som är 
sommarredigerare på Lundabladet 
menar att eftersom artikeln inte 
handlade om VPK så skulle det vara 
riktigt att retuschera bort VPK
affischen från bilden. Så nu vet ni 
det kära läsare, om inte verklighe
ten stämmer med Lundabladets 
mening, då gäller Lundabladets me 
ning över verkligheten. 

Vidare konstaterar Hellberg att 
han anser att det är dumt att re
tuschera i bilderna och konstaterar 
med viss skadeglädje att så ibland 
sker i Sovjet. Sovjet och Lund får vi 
väl tillägga numera d å. 

Samme Hellberg är också ansvarig 
för att Lundabladet ignorerade 
VPK-Lunds stora valmöte med bl.a. 
Jörn Svensson som samlade 500 
på stortorget ett stenkast från Lun
dabladets redaktion. Enligt Hell
berg var man i kontakt med en 
VPK :are, vilken vet vi inte, och bad 
att få en avskrift av J örns tal. Men 
trots att man »väntade till kl 21 på 
kvällen » så kom ingen med något 
tal och därmed blev det inget. 
Det märkliga är bara det, att när 
VB-red ringde Lundabladets chef
redaktör Arne Håkansson och und
rade va f-an som hänt när det inte 
stod en rad om mötet , så blev sva
ret att artikeln om Jörn var utskri
ven och klar men tyvärr inte fått 
plats pga. platsbrist. Nu frågar vi, 
vem ljuger på Lundabladet, Håkans
son eller Hellberg? Någon måste det 
vara iallafall. 

Malntöitiska morronuppstötningar 
Läste uu SDS :s Jmvudledare i 
måndags? Inte! Nåväl var inte led
sen f<i'r det. Den handlade om 
Barsebäcksmarschen och med 
tanke på det dåliga och affekte
rade språket var det väl •chefre
daktören Wahlgren själv eller 
hans alltid lika trogna bandhund 
Jan - Erik Larsson som hade hållit 
i pennan. 

Till saken! 
Ledaren börjar så här : Lördagens 
protestmarsch mot kärnkraften 
måste ha blivit en mycket stor 
besvikelse för arrangörerna. 
... Likwm andra modevågor bland 
den protestglada ungdomen har 
uppenbart även kärnkraften nu 
passerat sin höjdpunkt. Ar denna 
rörelse nu mogen att w rteras in 
bland övriga sekter?» Och fort
sättningen håller sig på ungetär 

Nicaragua 
stödkommitten for Nicaiaguas 
folk har tagit ett u !talande i vilket 
man bl.a.· sägeo>Försvaret av 
folkets seger i Niearagun beror 
delris på faktorer utanför landet. 
Det är bara en stark internatio
nell opinion wm kan hindra USA 
från att ingripa. En omfattande 
internationell hjälp har utlovats 
för Nicaraguas återuppbyggnad 
men man har hittills sett mycket 

samma intellektuella nivå. Om vi 
nu jämför ledaren med verklighe
ten ser man tydligt hur despera
tionen böljar sprida sig bland 
kärnkraftshökama. 
Ytterligare ett exempel från SDS. 
Dagen innan hade man ett 
reportage av Jan-Erik Larsson där 
han i hänförda nästan religösa 
ordalag beskriver hur väldigt säker 
en kärnkraftsreaktortank är. 
Tanken riktigt utstrålar trygghet 
och säkerhet. Han skriver bl.a. 
» ... en bit av en reaktortank. Det är 
en flera decimeter tjock oerhört 
massiv järn bit. ... . .. Tanken att 
en reaktortank skulle spricka 
ter sig nästan absurd när man ser 
hur oerhört gedigen den är.;> 
Ja, kära Jan-Erik din tro kau 
nästan törsätta berg. 

lite av den. Endast en sjundedel 
av hjälpbehovet är hittills täckt. 
Atskillig hjälp är förenad med 
speciella villkor. Vi måste hjälpa 
till att hålla den opinionen vid 
liv och stödkommitten för Nica
raguas folk i Lund kommer att 
fortsätta opinionsarbetet likwm 
insamlingsarbetet för det svårt 
krigshärjade landet och det nöd
lidande folket .» 

Ansv. utg . Monica N y mar k. satt och tryckt på Acupress i Lund av VB-red. 

mer 
per kvm! 

Igår t räffade en uppgörelse mellan 
Hyrestgästforeningen och Lunds 
Kommunala fastighetsA B (LKF AD t 
om en hyreshöjning på 9kr/kvm 
och år. f uppgörelsen ingår att 
LKF AB anmodas begära täckning 
för kostnaden hos sin ägare Lunds" 
Kommun genom statliga och/eller 
kommunala subventioner. Men hy 
restgästfOreningens styrelse accep
terar dock att kostnaden läggs på 
.hyresgästen oavsett var Lunds 
kommun beslutar sig fOr att göra. 

Mot detta reserverar sig tre per
soner , Ulf Nymark, Stig Nilsson 
och Torgny Svensson. De motsätter 
sig att man beslutar om hyreshöj
ning utan att va1a säker på a.tt man 
inte oon få detta täck! av subven
tioner. Reservantema anför : >>Hy
Iresgästernas ekonomiska situation 
blir allt kärvare och en hyreshoj
ning i nuläget kommer ytterligare 
att törsämra läget». Dessutom på 
pekar man att Lunds Tekniska 
"er k besluta t om höjningar se m 
också komme! att rlrabba hyres
gästerna hårt .. )>Det är vår uppfatt
ning att LKFAB i första hand bor
de vända sig till sin huvudman, 
Lunds kommun, för att få täckning 
för det ökade inkomstbehovet>> av
s!utar man sin reservation. 

HELA BLASORKE:STERN. Fre 
kl16.1 5 för avfärd till Kävlinge. 
ORKESTER l. Ons kl 18, Kar
högs torg . ORKESTER Il. Tis kl 
18, Näbbalövs torg. SÅNGGRUP
PEN. Tors kl 18.30 Klarinettgr
Fiöjtv (TV-insp) . REFUSES. Tors 
kl 18, Gyllenkroks alle (TV-insp). 
SPELMANNEN . Tors kl 18, Bo
tulfsplatsen. VARDARBETAR
NA. Möte med Gerd Malmström ·· 
ons kl 19, Folkets hus. 

VALVAKA! 
VPK håller stor valvaka på 
Folkets Park (Trollebergsvägen 
58) med böljan kl 20. För 10 
Ju !är man god mat, och dess
utom kan man köpa öl, läsk 
och kaffe. 

I centrum för intresset står 
förstås den TV-sända samman
räkningen, och vi kommer att 
ha ett stort antal apparater 
uppställda. Men på rådhuset i 
Lund pågå.! även en intressant 
lokal sammanräkning, och 
även från den får vi täta rap
porter och sakkunniga kom
mentarer. 

l övrigt blir det sång och 
musik och kanske även ett och 
annat tal (J örn Svensson ska 
vara med oss). Sovande barn 
av skiftande åldrar kan sova 
ostörda och övervakade i den 
intilliggande fritid sgården. 

Kom och upplev segerglädjen 
(?) tillsammans med alla karn
rater som arbetat i valkampan
jen. Ta med släktingar, vänner 
ja alla som vill vara med. Och 
kanske även en slant, för vi 
tänker driva det lokala valtip
set in i det sista. 


