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Gambro 

Två arbetate p:l Gambro AH i Lund 
har med hjilp av MBL tvångslör
flyttats fnln sitt ordinarie :ubett' till 
andra avdelningar på företaget. 1\ n
ledningen tiU detta är känt!. Eva 
Risberg och Kerstin Persson, känd•1 
för sin fackliga aktivitet, skall kvä
~as och göras ofarliga. Den officeila 
anledningen är, enligt företaget, att 
d(' två skulle utgöra en omedelbar 
fara för sina arbetskamrater. Med 

. det skälet slipper företaget att ta 
upp förhandlingar med fackföre
ningen. Att anklagelserna mot de 
bägge är helt horribla ·•isar det 
faktum att samtliga arbetskamm
te.r på slangavdelningen skrivit på 
en protestlista till förmån för Eva 
och Kerstin. 

Händelsen Mtter i klar belys
ning att MBL är en klasslag till 
fömzan fcir arbetsköparna. MBL 
bn användas att t ex av~keda 
strejkande arbetare på Bil och 
Tmktor i Boden och därmed 
rycka undan en stor del av deras 
existens. Likaväl kan för.:taget. som 
i det här fallet , använda .'ig av rent 
fascistoida metoder bara man ka11 
betala dc evcntuell:t böterna föz 
det. För det är pä det viset att 
ingen instans kan tvinga förctagrt 
att återanställa de bägge på sina 
ordinarie arbet~'jllatser, dc kan bara 
utdöma böter. Även om exempel· 
vis arbetsdomstolen finner att före
taget handlat fel så kan man aldrig 
laiiva att företaget rättar till sitt 
»misstag». Ett rikt företag, som 
Gambro, kan alltsii köpa sig fritt 
från arbetare som tar kamp mot 
företaget. För visst kommer Gam
bros metoder i det här fallet att 
skrämma många till passivitet. 

Arbetarklassen i Lund har age1at 
kraftfullt och snabbt mot Gambro
direktörernas godtycke. Metalls 
verkstadsklubb på Gambro, andra 
metallklubbar i Lund, LO-sektion
en, SAP, VPK, SKP, hyresgästföre
ningen osv har tagit uttalanden 
~:-:mz i skarpa ordalag kräver de 
biigges äterplacering. 

:'rågan är om inte arbetarklassen 
i Lund tillsammans med metall
klullhen p ii Gambro borde gå ut 
iinnu härdare mot företagsledning
·:n~ handlarule. Vi m:lste visa att vi 
inte <~ccepterar dylika metoder. 

Nar kla~sbmpcn hård nar h.om
l'l<:r metoder &Jlll dessa at 1 hli 
'Iniagsmat för :1rhct-kiip;n" ' '. f ,·d 
I.'dit 'led av '.!IH 

olkkampanjen i Lund , ~-
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...,\ 
en~ startar Oc~ ma/e~ dr dft /'('- t;•rdi!!Oig·u "'zal. / 1 
duhb la. Det a1 fYeJ-komn1lltuz .' Lokal eftcrlysc•· ./ j 
Lund som 11axer sa snahbt. Den blu ·• / 
större från vecka till vecka. Mycket B ~Jtulfsplat,en är inte bara buss-
är på gå11g: amzorlunda 5kylt wndag_ ha liplat s. l en liten. kur invid salu-
predikningar på temat nej-tfl/.käm- hallens baksida kan vem s0111 vill gå 
kraft, teater. _ _ m och prata .med folk i J,ommj t h~n-

lnför vanliga val handlar kam- ~al?yran ar oppen val]e dag. Annu 
panjen mest om valtal. Denna ~ lange har 50 personer teckno 1 ~ig 
g.lngc11 arbetar aktivistrrna mer for .mformationsarbetet. Men fle1 
direkt Hittills finns 500. A Ila jo b- behovs. F' N 
bar i sin omgivning, bland vänner Rörclsl'll ,:ixer och nu tanas r:tt rån ejkommitten på 
och bekanta. Det gäller att argu- kan,h . Tuna 
mentera och förklara. Del menar -·- Just nu söker vi mc·d ljus och För att inte bara föra ut informa-
Daniel Hukdal och l va J i ssi m~e· ly l< ta efter en lokal, säger J:va . tian från kampanjledning och 
som ii' lv5 :•v Lunds 500 p;' 1i, i Nej-kornmitten hoppas att ku111 - styrelser lzar Veckobladet bett 
sidan muPen staller upp med det. Kam- Ann Schlyter i nejkommitten på 

panjen är en t'olkrörelse om n:lgot. 7ima alt ge lite glimtar från bas-
Eftl'r vana och förmåga 
Idag finm 16 lokalgrupper i Lund. 
Mery vid varje träff kommer nya 
som vill v.ua med. Lokalgrupperna 
m:iste så '>milzingom delas. Ingen 
har riktig koll pa hur många som 
är aktiva. 

Det var i slutet pil september 
som Lunds Nej-kornmitte bildades. 

·-· Nästan alla grupperna har bör
jat med att göra ett flygblad för att 
tala om att de finns_ säger Eva. stu
diecirklarna finm i lokalgrupperna 
och det är där aktiviteterna be
stäms. En alternativ energiplan för 
den egna stadsdelen. Det tänker en 
av grupperna syssla med. Andra 
har bokbord och annan utåtriktad 
verksamhet. l'ä Väster ska man ha 
loppmarknad i januari. 

Journalister, tl'atersinnadc och 
spelemän samlas i massmediagrup
per, teater och mu:;ikgrupper. Men 
dessa, liksom lokalgmppcrna och 
allt övrigt arbete har bara hunnit 

som kommunen borde stödja. Men urbetet. 
v~en från ord till handling ii r l:ing. 
Nagon kommunal lokal iir inf!et 
man räknar med. 

Diiremot har kommunm rt:>l!t
~·ezat en valbyrå -· till ja-sidan. 
För jämviktens skull, k;rn- -num 
tänka. M.:n ingrn har gjort an·;nnv 
på byrån. 

Som ringar på vattnet 
Första omgången cirklar är slut 
till jul. Då går vi in på andra var
vet. Cirklarna ger resultat: deltagar
na går ut och värvar nya medlem ·
mar till nya cirklar. 

Höstens cirkeldeitagar är u\! 
»säkriD>, de som vill lära ~ig nH~r. l 
vår ska alla tveksamma fånga< upp 
Nej-sidans förslag och argume:1t sb 
då spridas av de inskolade. 

DU som inte vet hur man ska kom
ma igång: på Botulfsplatsen finns 
all information och massor med 
material_ Gå dit, eller ring !J 67 (l(} 

Antiigen har vi kommit till kärn
fragan! En billig ordlek, men den 
infann sig osökt när vi kom igång 
med ~tudiecirkeln den sista tim
men under Tuna Nejkommittes 
fjärde möte. Fram tills dess hade 
vi diskuterat själva kan1panjen och 
dess organisation. 

Visst är organisationsfrågorna 
vik tiga, och en bit ,På väg har vi 
kommit, men det aterstår att se 
om vi klarar av den svåraste bi
ten: Att hitta former som kan 
dra in så många som möjligt i ar
betet, former där alla intressera
de kan finna en lämplig uppgift. 

- -· Vi h3!. varit ett tjugotal på 
mötena. Annu känner vi varand-
ra inte. Det vi har gemensam t 
är att vi är emot atomkraft, och 
att vi bor i samrna del av stan. 
Majoriteten av oss är kvinnor och 
mellan 20 och 40 år, men undan
tag finns från b åda reglerna. 

Vi är välmotiverade för stu-
~~--------------~----------·-. dier ... Vi vill bygga under vårt 

Ro .. sta •. kao rvalet ställningstagande mot atom
kraft med fakta så att vi kan 

Poströstnmgen till kårvalet pågår 
för fullt (nåja) och sista valdag är 
den 21 november. 

Det gälle.r att på universite
tet ta upp en ideologisk kamp om 
innehållet i undervisningen pa var
je utbildning.En kamp mot den 
borgerliga fördumningen. Det är 
naturligtvis inte i kåren som den
na kamp avgörs. Men en vänster
styrd kår skulle innebära att 
Wallenberg & Co fick en med
hjälpare mindre .. 

Kamp om utbildningens 
innehåll 
Lunds Kommunistiska Högskole
förening stöder det basarbete som 
bedrivs av fakultets- och institu
tionsgrupperna och arbetet på 
Smålands Nation Vi arbetar fö1 
att mar).. ismen sj ii h klart skall er-

kännas som vetenskaplig metod 
och teori och ges berättigat u t
rymme på högskolan. _ 

Du har rätt att kr'dva en kvali
tativt god utbildning. Kvalile på 
utbildning måste betyda att !'!lan 
ställer frågor om utbildningens 
mål och innehåll. 

Demokratisera 
universitetet 
LKHF kräver demokrati på hög
skolan enligt den självklara prin
cipen - en människa - en röst. 
l väntan på detta vill vi avskaffa 
det indirekta valsystemet och in
föra direktVal från u !bildningarna 
till beslutande organ. LKHF krä
ver också att valen till student
kåren går direkt från utbildning
arna och inte som nu med natio
nerna som valkretsar. • 

svara för oss när vi står u ta n
för Sparta eller går runt och 
knackar dörr. -
Vi inser att vi ständigt kommer 
att stöta på siffror vars riktighet 
eller felaktighet vi inte kan bevisa. 
Vi får istället lära oss att föra in 
sam talen på det som är väsent
ligt och säkert: Exempelvis att 
säkerheten faktiskt inte är Iö~t, 
varken för drift eller s! u !förva
ring. Eller att brytningen av uran 
innebär mycket stora miljöfaror. 
Vi kunde göra listan mycket lång 
över vad som är väsentligt och i 
botten ligger faktiskt frågan om 
vilket samhälle vi vill ha. Vi be
slöt oss för at t samla på fråg01 
och motargument, som vi möter, 
för att sedan i stud iecirkeln ta 
upp dem och filrsöka formulera 
de bästa svaren 
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ATDMKRAfl j 
EN KÄRNKRAFTSAKTIE PER 
SKALLE 

Lunds egen professor i national
ekonomi, Ingemar Ståhl, har före
slagit att vaije svensk borde få en 
aktie i kärnkraftsindustrin. På så 
vis skulle svensken i gemen få en 
mer realistisk (positiv) syn på det 
hela. 

- Kan kanske den här model
len tillämpas även i andra samman
hang? frågar vi professorn. 

- J ovisst, ta till exemt>el ras
problemen »over there»: Lat vaije 
vit amerikan i form av aktier in
vestera i den svarta arbetskraften. 
Vi skulle då initialt få en förmögen
hetstransferering mot fram tida lö
neavdrag. Men, och det är poängen, 
framfår allt skulle de vita motsätta 
sig att Ku Klux Klan i onödan 
lynchade svartingar. Bra va! " 

Professorn verkar förtjust i sin 
ide och fortsätter: Här hemma i 
Sverige borde sjukvården bjudas u t 
på aktiemarknaden .. . 

- Hurså? 
- Jo, folk springer ju ofta helt i 

onödan till sjukhusen och belastar 
på så vis den nationella ekonomin 
och indirekt betalningsbalansen. 
Orn en lägre nyttjandegrad gav 
högre utdelning på aktierna, vilket 
är logiskt, skulle säkert medborgar
garden upprättas vid sjukhusgrin
darna för att förhindra simulanter 
från att komma in. 

Ingemar Ståhl skrattar godmo
digt, men får något misstänksamt i 
blicken när intervjuaren hostar till 
(rökhosta). 

- Professorns närmaste planer? 
-- Just nu bedriver vi på insti-

tutionen forskning kring problemet 
hur man inom en marknadsekono
mi ska kunna göra vapenindustrin 
maximalt, eller kanske snarare opti
malt, vinstgivande genom att öka 
medborgarnas motivation. Vi ser 
här penningbegäret som en stark 
drivkraft, men mer vill jag inte av
slöja på dP.tta stadium. Tack för 
mig, jag måste skynda iväg till 
akut~n för att vårda en näsblods
åkomm~. 

Mjau 

MUF lockar med sprit! 
Med anled ning av en inträffad 
brand i Mod~rat Ungdoms lokaler 
på Klostergatan och den illegala 
spritförsäljning som pågår där 
kräver KU i Lund i ett uttalande 
» .. . att all illegal spritförsäljning 
till ungdomar hos MUF omedel
bart stoppas' 
Vi är medvetna om att kommu
nens dåliga fritidsutbud är en 
bidragande orsak till att många 
ungdomar idag dras till MUF:s 
fester. 
Därför kräver vi dessutom att 
Lunds kommun gör en ordentlig 
satsning på fritiden för ungdumart 
Både materiell och persone/l l~ 

poster 
- En litsn överraskning är kans

ke Rolf Nilssons suppleant i kom
munstyrelsen: vi föreslår f d med
lemmen i Sv Lantarbetarförbundet, 
Sven Bertil Persson. Han är tämli
gen ny i fullmäktigesammanhang, 
vilket vi har sett som en merit, vid 
sidan av andra som han har. Vi räk
nar nämligen med att de flesta 
kända namnen vid nästa val återgår 
till rent icke-parlamentariskt arbete 
och då är det bra om Sven Bertil 

VPK Lunds valframgång får till 
följd att partiet blir representerat 
med en ordinarie och en suppleant 
i nästan alla nämnder. Om man 
räknar med fullmäktige så kaminer 
nära på hundra poster att fördelas 
bland medlemmarna. Eftersom 
principen är att fördela dessa på 
största möjliga antal kamrater, så 
förstår man att det varit jobbigt 
för valberedningen: 

- Visst har vi fått ligga i, säger 
Finn Hagberg, en av de sex i valbe
redningen, eftersom vi har ett väl 
utvecklat basarbete i partiet är kam
raterna ofta redan upptagna av and
ra uppgifter. l många fall får vi 
lirka med vederbörande innan de 
ger efter. 

' hunnit bli lite varm i kläderna. 

- Vilka nämnder har varit svå
rast respektive lättast att fmna folk 
till? 

- Det har varit lätt att hitta 
kandidater till de sociala distrikts
nämnderna och till nämndemanna
befattningarna, förmodligen för att 
man här får syssla med person
frågor. Däremot är det ganska kne
pigt att hitta folk till alla taxerings
nämnderna. 

- Några överraskningar? 
-- Knappast. För utanförstående 

kan det se underligt ut, att de våra 
i fullmäktige sparsamt förekommer 
i nämnderna och i den mån de gör 
det endast som suppleanter, men vi 
vill alltså sprida uppdragen så att 
alla ska ha sin tid för vanligt basar
bete. 

Nämnd/styrelseforgan Ordinarie 

- Om sanningen ska fram hade 
vi nog tänkt oss en kvinna, men 
fortfarande hindrar barnen kvinnor
na från tyngre insatser. Men i övrigt 
måste jag säga att kvinnarepresenta
tionen är god. 

- Vilka poster är inte tillsatta? 
-Den 22 november har vi nytt 

kommunmöte och då ska vi välja 
kamrater till taxeringsnämnder, 
suppleanter till tre sociala distrikts
nämnder sam t ordinarie och supp
leant till skolstyrelsen, fastighets
nämnden och PON. Här finns fort
farande möjlighet att nominera 
namn! 

- I Sydsvenskan har det skrivits 
om bråk vid senaste kommunmö
tet? 

- J a, det är sant att det varit 
diskussion om ett par namn, men 
det vore väl i och för sig underligt 
om en valberednings fårslag till 
hundra procent accepterades. 

Nedanstående poster tillsattes på 
kommunmötet den 8 november: 

Suppleant 

Kommunrevisionen Anders Löfqvist 
Kent N ilsson 

Lars Borgström 
Bengt Olle Bengtsson 
Elisabeth Eli8sson 
Sven Bertil Persson 
Margareta Herslow 
Kajs8 The8nder 
Thomas Schlyter 

Fritidsnämnden Eva Svegborn 
Kommunstyrelsen · Rolf Nilsson 
Soc. centr8lnämnden Anders Sannerstedt 
Kom.fullm.valberedn. Gunlög Stenfelt 
Byggnadsnämnden Ewa Wigforss 
Hälsovårdsnämnen Ulla Hansson 
Tekn. Verk. styrelse Hans Almtorp 

E-L Bäckman/Frougadikis 
Erik Nilsson 

Biblioteksnämnden Anna Sofia Quensel Agneta Svensson 
Musik- & teaternämnd. Karin Stensson 
Gatu- & trafiknämnd. Sten Henriksson 
Park- & naturv.nämnd. Ambjörn Carlsson 

Rolf Grandr 
Peter Orup 
Henrik Smith 

Renhållningssty r. Ulla Henriksson Mats Bog8rdt 
Trafiksäk.kommittå Arne Gustavsson Göte Bergström 
Brandstyrelsen Tore Lindskog Agnet8 Lundberg 
Valnämnden Linda Björnman Joachim Retzlaff 

(Ännu ej tillsatt) Soc. distr.nämnd Ö Birgitta Söderfelt 
(Ännu ej tillsatt) Soc. distr.nämnd S A-S Sannerstedt 

Soc. distr.nämnd N Lena Bogardt (Ännu ej tillsatt) 
Besvärsnämnden Emmy Lindskog David Edgarton 
Namnberedningen Arthur Berger 
Konstnämnden Erik Kågström 

Sten Henriksson 
Margareta Nyström 

Konsthallsnämnden Mats Nilsson Ulla Lohm8nder 
Stipendienämnden Marianne Sonnby Iris Nilsson 
Kulturstipendienämnd . Margaretha Björnsson Marianne Johansson 

Helena Svantesson Försäkringsnämnden Hillavi Andersson 
SSKs fullmäktige Thomas Schlyter 
Kommunförb . läns- Peter Nilsson Stig Nilsson 

avd.(kongr.om K8jsa The8nder Mia Persson 
valmöte) Tarcisio Bomm8rco Sven Hugo Mattson 

Kommunförb . länsavd Peter Nilsson Stig Nilsson 
Nämndemän (suppl. Lisbeth Dahlin, Kristina Merker, 

förekommer ej) Christina Anderberg, Ulf Nymark, 
Gunnar Stensson, Britt Marit Wickum 

BLASORKESTERN:Fest fred.16 
nov.kl.19.00 Palaestra. Mat serve
ras, medtag dryck . Rep. av låt 
nr 2, 40, 41. l ngen rep. lördag. 
KOMMUNMÖTE VPK LUND 
torsd. 22/11 kl.19.30 stud .cirkel
rum 2, stadsbiblioteket (kallelse 
i förra IB). Till dagordningen 
fogas som punkt 6b) bordlagda 
val av repr. i div. kommunala 
nämnder. Punkt 1 O utgår. 

TRÄFFPUNKT MARX. Öppet 
hus lörd . 17/11 från kl.19.00 
Bredg. 28 . Språket i klassamhäl
let. Eva Wigforss inleder. 
SÅNGGRUPPEN träffas sönd.19 
nov. hos Lundgrens, Skarpskyttev 
16 A . 
VPK l F inomhusträning lörd. 
17/11 kl 16-18 Lerbäckskolan. · 
VALVAKA - LKHF hos Hans 
Persson Karl Xlg. 21 torsd . 
22/11 från kl. 21.00. 
VP K ÖSTE R l nformationsmöten 
sönd. 18/11 kl: 19.00 på HsB
lokalen Flöjtv. 20 B med Bir
gitta Edgarton som i nledare och 
i Puben - Östra Torn (vid Pia
affären) med Thomas Schlyter 

Ansv . utg. Monica Nymark. Satt och tryckt p å Acupress i Lund av VB-red. 

Uppvaktning 
Igår uppvaktades Lunds Kommu
nala Fastighets AB:s verkställande 
direktör Sven-Ake Tilly av ett tio
tal hyresgäster representerande ar
delningsstyrelsen, förhandlingsrå
det och kontaktkommitteerna i 
Lund. 
Uppvaktningen mynnade ut i kra
vet Att LKFAB nu1ste vända sig 
till sin huvudman, Lunds kom 
mun, för att få täckning för sitt 
behov al' ökade intäkter. 
Som vi skrev i förra Veckobladet 
har höstens hyresförhandlingar nu 
börjat. Den första förhandlings
omgången var en granskning av 
LKFAB:s kostnadskalkyl och en 
presentation från fastighetsbola
get av ett hyreshöjningsyrkande 
på 25:25 kr/kvm och år. Den 
begärda höjningen innebär en 
höjd månadshyra för en tre
rumslägenhet på 80 kvm med 
168:- per månad. 

Vad som händer nu är att 
hyresgäströrelsen i Lund drar 
igång en kampanj för hyres
stopp. Bl.a. ska bostadsmöten 
hållas i hela stan. En hyresakti
vitetsdag på Mårtenstorget plane
ras. 

Gårdagens uppvaktning var 
startskottet pa kampanjen. 
Roland Andersson, ordförande i 
avdelningsstyrelsen, menade att 
det är viktigt att slå vakt om de 
allmännyttiga bostadsföretagens 
ekonomi. Men i rådande ekono
miska krisläge för merparten av 
hyresgästerna måste dc som är 
ansvariga för bostadspolitiken, 
främst stat och kommun, ta sitt 
ansvar för de allmännyttiga före
tagens ekonomi. Sven-Åke Tilly 
gick inte in på någon diskussion 
om uppvaktningens innehåll. Han 
hänvisade till de fortsatta för
handlingarna och tyckte det var 
"egendomligt" att föregripa dem 
på detta sätt. Men han kommer 
att ta upp kraven för behandling i 
LKFAB :s styrelse i december. 
Tilly har tagit initiativ till en ut
redning av fastighetsbolagets soci
ala kostnader. Detta är bra för 
det innebär bl.a att Fastighets
bolaget äntligen erkänner kommu
nen som sin huvudman, tyckte 
Stig Tegle från förhandlingsrådet. 
Man släpper in politiken i LKF AB 
Självklart måste kommunen ta sitt 
ansvar för de sociala merkostna
der det kommunala bolaget har. 

Nästa förhandling mellan hy
resgästföreningen och Fastighets
bolaget äger rum den 29/11. Det 
kommer att bli hårda förhand 
lingar, avslutar Stig Tegle. 

Redaktionsutskott 
För nr 42: Lars Borgström, 
Finn Hagberg och Monica Ny-
mark. , 
För nr 43: Lars Borgström, Jan 
Hindersson och Monica Nymark. 

NICARAGUA: Semin8rium 17 
nov. kl. 10-15. Smålands Na
tion, Kastanjeg . 7 På kvällen 
fest på Folkets Hus. Mat, dryck 
underhåll n ' ng, tal. 
RÖD LÖRDAG . KU har aktion 
på Mårtenstorget lördag 17/11 
med appelltal , teater , flygblad , 
Stormklockan, namninsamling 
.... . m Samling lokalen, Bredg .28 
kl. 9.30 
SSP LUND (Pionjarerna) Tisd. 
20/11 . Trivselkvä ll med. barn
avd . till Svensk-Sovjetiska vän
skapsförbundet. V i berättar om 
läger vi varit på och visar bilder. 
Kl.18.00 på Korpamoen, Kasta:l· 
jegatan .. 


