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Fredagen den 23 november 

En av de moderata damerna i 
kommunfullmäktige, Inga-Marga
reta Zetterwall, sätter fingret på 
en örn punkt i VPK Lunds poli
tik, när hon i en insändare i 
SDS påstår att VPK :s politik i 
frågan om vad Lunds kornmun 
skall göra med Grand Hotel, 
inte är trovärdig. Detta därför 
att en av VPK :s fullrnäktigele
d'arnöter bor i villa i professors
staden. 

Veckobladet, vars ambition 
alltid har varit att inte rygga för 
sanningen hur ohygglig och smärt
sam den än kan vara, vill på vårt 
enkla sätt också bidraga till 
debatten. 

Vi kan idag avslöja att en av 
moderaternas kommunfullmäkti
geledarnöter och tillika kandidat 
till byggnadsnämnden inte bor i 
villa utan i lägenhet (!) på Klos
tergården. Av detta vill vi inte 
dra några förhastade slut satser, 
men trovärdigheten i den mode
rata hyres- och bostadspolitiken 
kan starkt ifrågasättas. 

Ett annat intressant faktum 
är att vi en och annan gång har 
tyckts oss se självaste moderata 
kommunalrådet Ryde på cykel 
mitt i stan ... 

Däremot tycker vi nog att 
moderaten och kornmunfullmäk
tiges ordförande Per-Håkan 
Ohlson är ytterst trovärdig när 
man ser vanvården och förfallet 
av hans tre envåningshus på 
Turne~apsgatan. 

Fran vårt prenumerationsre
gister skulle vi kunna hämta 
många pikanta detaljer, men vi 
nöjer oss för dagen med att 
konstatera att den kände rnar
xisten och universitetsforskaren 
Therborn bor i radhus på 
Borgarevägen!! Vad detta avslö
jande kornmer att innebära fOr 
den marxistiska forskningen på 
universitetet i fram tid en kan vi 
ännu bara ana. 

for ~ 
spcending i T__, 
tilvcerelsen 

JA til 

ATOMKRAfT 

'' ... ekonomi på renoveringen.'' 
Vad ska hända med Bryggeriet? 
På fastighetsnämndens samman· 
träde i måndags presenterade så· 
väl ordförande Lennart Ryde (m), 
som vice ordförande Per Lund· 
gren (s) varsitt förslag, som båda 
går rakt mot den starka folkopini
onen i Bryggerifråga n. 

(m): 7-8 våningshus 

Rydes fårslag, som antogs av den 
borgerliga majoriteten, anknyter 
till det allra första förslaget som 
fördes fram när det gällde Bryg 
geriet. Det som var så dåligt 
att det stoppades av Läns
styrelsen. Förslaget innebär att 
den Bryggeribyggnad som inte är 
riven får står kvar, och att man 
mot Kung Oscars väg och Getinge
vägen bygger c:a 90 lägenheter 
i huslängor på 7 respektive 8 
våningar. Länsstyrelsen gick alltså 
emot ett sådant förslag tidigare, 
eftersom det skulle innebära för 
lite friytor i forhållande till an
talet lägenheter. 

Men länsstyrelsensbeslut över
klagades till re~eringen, som ännu 
inte avgjort fragan . Tydligen litar 
Ryde pa partikamraterna på riks
planet eftersom han nu vågar 
lägga fram ett likanande forslag 
igen. Detta forslag innebär heller 
inga åtgärder mot den svåra 
trafiksituationen runt kvarteret, 
och borgarna har inga fOrslag på 
vad man ska använda Bryggeri
byggnaden till. (Man hoppas väl 
att man ska lyckas få den att 
förfalla så mycket så att man med 
ett beklagande kan konstatera att 
man nog "måste" riva den ... ) 

(s): P-hus bakom fasaden 
Ett förslag till användning av 
byggnaden hade däremot sossarna 
på fastighetsnämndsmötet. Men 
vilket fårslag.. . Det socialdemo
kratiska förslaget innebär att 
Bryggeribyggnadens fasad ska be
varas, men att man ska riva bort 
resten och bygga P-hus innanfor 
fasaden. På så sätt "kan vi få 
ekonomi på renoveringen", som 
det uttrycktes i Lundabladet. 

Detta förslag är en ren provo
kation mot den starka opinion i 
Lund som vill rädda Bryggeriet. 
Det är levande hus vi vill ha, 
inte kulisser! Och defmitivt inga 
P-hus bakom de "bevarade" fasa
derna! 

(vpk): ARG:s alternativ 
Men vad ska man då göra med 
kvarteret Bryggeriet? AntiRiv
ningsGruppen (ARG) har utarbe
tat ett konkret förslag, som VPK 
ansluter sig till. 

ARG:s förslag innebär givet
vis ett bevarande av den gamla 
bryggenbyggnaden. Den kan an· 
vändas till den dansstudio som 
redan har lokaler där, till lägen
hetsdaghem, till samlingslokaler. 
Behovet av foreningslokaler i 
Lund är stort. Det fmns många 
föreningar som anmält sitt intres
se får lokalerna i Bryggeriet. 

Bebyggelsen i ARG:s förslag 
håller sig till en rimligare skala: 
3 och 4 våningar. Ändå får man in 
85·90 lä~enheter, p.g.a. att bebyg
gelsen gar en bit längre upp längs 
Kung Oscars väg än i de andra for-
slagen. •·"" &", ,,. 

ARG:s förslag är ocksa det 
enda som tar itu med trafiken. 
Man förslår att Kävlingevägen 
läggs igen mellan Kung Oscars 
väg och Getingevägen. Bara cyk
lister får passera där. På det 
sättet skapar man ett nytt grön
områden, som inte bara kommer 
de boende i kvarteret Bryggeriet 
till godo. 

Detta förslag, som är väl 
genomtänkt och grundar sig på 
de ideer och krav som fort~ 
fram av folkopinionen i bryg
gerifrågan, har de styrande i Lund 
hittill.s helt vägrat ta upp till 
diskussion. 

'K i Landstinget: 
Långbyxor åt kvinnorna 
Det har varit landstingsmöte un
der veckans tre första dagar. För 
första gången har den nyvalda 
VPK-gruppen på fyra personer va
rit med. (Förra valperioden stod 
ju VPK utanfor landstinget). 
Vi ringde upp landstingsmannen 
och f.d. VB-redaktören Ulf Ny
mark och frågade vad som hade 
hänt i landstinget . 
- Det handlade mest om budge
ten den här gången. Vi har ju 
precis kommit igång, och fick 
pappren väldigt sent, så vi hade 
inte hunnit göra någon alterna
tiv budget. Men vi gick UJ.'P och 
sa vår mening i en hel del frågor .. 

VB Blev det något resultat av 
VPK:s agerande? 

- J ag kan nämna ett par frågor 
där vårt agerande säkert bidrog 
till att kraven gick igenom. 
Dels gäller det en till intagnings
avdelning på Lasarettet i Lund 
där borgarna var negativa först: 
men sedan backade. 

Och vi medverkade också till 
att kravet på långbyxor till den 
kvinnliga personalen gick igenom. 
Det kommer att genomföras suc
cessivt under 19 80. Det är ju ett 
krav som vårdarbetarnas fackliga 
organisationer länge kämpat for. 



Avslöjande 
arbetsmiljö
r~portage 
En av den kommunistiska pres
sens uppgifter är att i avslöjande 
arbetsmiljöreportage visa hur man 
i den kapitalistiska roffarekono
min dagligen och stundligen ris
kerar de arbetandes liv och hälsa. 
VB tänkte i nedanstående artikel 
ta ett djär1t grepp och förena 
ovanstående ambition med en mer 
ovanlig sådan i den kommunistis
ka pressen, nämligen en kritisk 
granskning av de "egna" orga
nisationerna och institutionerna. 
Således: hur står det till med 
vänsterns arbetsmiljöer? 

Bredgatan 28 
Dvs själva Partilokalen. För det 
första kan vi konstatera att man 
numera kan komma in genom 
huvudentn!n, något som förmod
ligen underlättar rekryteringen av 
nya sympatisörer. På det hela 
taget gör Partilokalen ett gott 
intryck ur arbetsmiljösynpunkt. 
De uppfriskande ångorna från 
elstencilbrännaren lär motverka 
förkylningar och bullret från 
Bredgatan är i alla fall inte så 
störande i de rum som vetter 
mot gården. Vindstrappan är 
dock under all kritik, varför vi 
alltså avstår från vidare omdö
men om den. 

Bokcafets faUgrop 
Dessutom förbleknar VPK-loka
lens vindstrappa vid åsynen av det 
schakt som utan räcken, grindar 
eller varningsskyltar plötsligt öpp
nar sig i det inre av Bokcafet. 
Längs ena sidan av fallgropen 
går en i det närmaste lodrät 
trappa naturligtvis utan 
r'Jcken eller livlina. Uppför och 
nerför nämnda trapp klättrar dag
ligen personalen kånkande på 
böcker som bl.a. behandlar kam
pen för mänskligare villkor i 
arbetslivet... 
Kamrater bokhandelsbiträden! 
Lär av klasskampsspelet! Kämpa 
för en säkrare nedgång! 

Smålands decibel 
För att nu gå vidare, finner vi 
strax söder om stadskärnan Små
lands Nation, som enligt en av 
B.Rothstein insmugglad notis i 
VB nr 39 utgör en kulturell 
ljuspunkt i tillvaron genom sin 
musikpub på onsdagkvällarna. 

I studentrummen ovanför mu
sikpuben har man på onsdag
kvällar uppmätt 59 decibel. Vi 
gratulerar Smålands Nation till 
detta fräscha grepp i d ess en
trägna arbete med att medve
tandegöra studenterna . om ar
betarklassens villkor. Visserligen 
är 59 decibel inte så värst mycket 
jämfört med vad industrin kan 
åstadkomma. Men det kan i alla 
fall ge hyresgästen en viss in
blick i hur det känns i man
skapshytterna i ett modernt 
snabbgående dieseldrivet lastfar
tyg:. 

Atupress 
Vi har sparat dt;t värsta till si~t, 
nämligen Acu-press. där YB gors 
och åtskilligt annat av v~s!erns 
flygblad, broschyrer och ltdrungar 
sätts och trycks. Om Acu-press 
fhws åtskill!gt att säga, me.n ~y
viJr tycks spaltutrymmet plotsligt 
ha t~it slut, varför vi återkom!ller 
i fragan någon annan gang, 
kamkc. ~0/ANC.. 

Indokinaseminarium 
En gång ledde han det krig som 
syftade till att "bomba Vietnam 
tillbaka till stenåldern". Nu är han 
chef för Världsbanken. Robert 
MacNamara. Han har beslutat att 
stoppa världsbankens lån till det 
svältande Vietnam. Samtidigt avi
serar den borgerliga svenska rege
ringen nedskärningar i Vietnam
biståndet. Man skördar frukterna 
av den amerikansk-kinesiska hets
kampanjen mot Vietnam, i Sveri
ge personifierad av Bohman och 
Jan Myrdal. 

Under 60-talet och i början 
av 70-talet fö rdes även i Sverige 
en medveten kamp mot imperia
lismen med UsA-imperialismen i 
spetsen, en kamp som baserade 
sig på medvetandet om att impe
rialismen inte bara är fiende till 
tredje världens folk utan också till 
den svenska arbetarklassen. Sedan 
dess har monopolkapitalets makt 
växt ytterligare sam tidigt som hö
gerkrafterna gör sig breda. Nya 
allianser har skapats för att främja 
monopolkapitalets fortsatta till
växt. 

l kommentaren till sin nya 
film om Kampuchea säger Jan 
Myrdal, att Pol Pots gerilla inte 
bara kämpar för sin egen frihet 
utan också för Västeuropas, 
USA's och Kinas. Orden är av
slöjande. lndokinas f.d. 'kolonisa
törer och utsugare Frankrike 
främjas alltså av Pol Pots terro
rism liksom den amerikanska im
perialismen och den kinesiska 
påk -politiken. 

Brännpunkt 
Indokina förblir brännpunkten. 
Det är på kunskap om vad som 
sker där, som det fortsatta anti
imperialistiska arbetet måste base
ras. Frågorna är många och måste 
besvaras. När inledde Kina sin 
antivietnamesiska politik? Varför? 
Förbereder Kina ett nytt anfall? 
Är Vietnams utrikespolitiska linje 
självständig? ·Orsakades svälten i 
Rampuchea av sammanbrottet för 
Pol Pots tvångslägersystem vid · 
befrielsen? Är ett vietnamesiskt 
tillbakadragande önskvärt så länge 
Pol Pot förfogar över soldater och 
kinesisk krigsmateriel, förmedlad 
via Thailand? 

Seminarium 
Söndagen den 25 november kl. 11 
hålls i stadsbibliotekets hörsal 
ett seminarium för att undersöka 
dessa frågor och skapa en grund 
för fortsatt antiimperialistiskt so
lidaritetsarbete. Bland talarna 
märks Staffan Hildebrand, känd 
bl.a. för sina intervjuer med 
Sihanouk, Sven Ekberg, Kommen
tars Sydostasiengrupp , Maud 
Sundkvist, Svenska kommitten 
för Vietnam, Laos och Kambodja 
samt Helena Nilsson CUF . nyligen 
återkommen från en resa i områ
det. Alla är välkomna att genom 
sin närvaro höja sin kunskap och 
stärka det antiimperialistiska soli
daritetsarbete. 

Känsligt o o o Sakligt o o o 

-Om larmet går. .. om det går 
då fmns det planer då fms det utredningar 
Och det finns 
en bärbar bag för baby 
Men vad vet jag Vad gör jag när Olyckan är? 
Men då har du sex till tolv timmar på dig, dummer. 
Att göra vad då? 
Ta dig ur sta'n, dummer. Med de andra 100.000. 
Minns du trafikkaoset efter fotbollsmatchen? 
Minns du trafikkaoset julen då snön vräkte ned? 
När olyckan händer vid verket 
är det inget trafikkaos, dummer 
och vindriktningen är gynnsam . .. 
Jaha, va' bra .. . men för vem då? 
Evakueringsplaner finns inte. Svar: nej. 
Man vet inte hur vinden blåser den da'n, dummer. 
Sannolikheten för en olycka är så liten, så liten 
ska du veta 
Lika liten som före Harrisburg? Ja, i princip ... nej 
ännu mindre, givetvis: sannolikheten talar för 
att nästa Harrisburg kommer att dröja mycket länge, dummer. 
Cancerfallen efter Harrisburg blir väldigt få 
Det vet man inget om ... 
Jo då, utspridda per år, dummer. 
Nu är det så här : Är du rädd för kärnkraften 
beror det på att du ingenting vet 
det bygger på en missuppfattning 
Och du är en romantiker, dummer. 
Men - och det ska du veta - det finns planer 
det finns utredningar Om larmet går 
och strömmen funkar 
Och då kan du vara trygg: Nästa olycka kommer att dröja 
mycket mycket länge 

Karin Leritz 

Efter kamratlig, stundtals mycket kamratlig diskussion beslöt VPK 
Lunds medlemsmöte igårkväll att nominera följande kamrater till 
res.terande kommunala uppdrag: 
skolstyrelsen: Eva-Marie Köhler, Roland H~llberg (suppleant) 
PON. Bodil Hansson, Erik Westlin (suppleant) 
Fastighets_nämnden: Daniel Kallds, Sö_l_v_<: Johansson (suppleant) . 

Ansv. utg. Monica Nymark. Satt och try ckt av VB-red. pli acupress, Lund 

SYMPOSIUM OM KÄRN VAPEN/ 
KÄRNKRAFT Lärd. 24.11 med 
början kl.10. Folkets Hus, Medel
tidssalen. Arr:Avd. för Fred- och 
konfliktforskning vid Lu nds 
Un iversitet m.fl. organisationer. 
KÄRNKRAFT- VAD ÄR DET? 
Joakim Lentz visar bildba nd och 
leder en diskussion kri ng kärn
kraften som energikälla. 
Sänd. 25.11 k1.19 på Papegoja
lyckans servicehem. Arr: Fo lk
kampanjen Nej till kärnkraft. 
KÄRNKRAFTEN, KAP IT ALET 
OCH STATEN Malmö mäss
hallar 1-2 december. Medverkande 
bl.a. C H Hermansso n och Per 
Kågesson . Arr: Centrum för mar
xistiska studier. 

VPK ÖSTER.Informationsmöte 
söndagen den 25.11 kl. 19.00, 
på Lineragården med Ulf Nymark 
som inledare och i Kommu nal
huset, S.Sandby med Gunlög 
Stenfeldt som inledare. 
BOKCAFET MAN ADSTEMA: 
Möte med författare. Inledare 
Christer Persson. Mån d. 26.11 
kl.19 på Bokcafet S:t Petri 
K yrkogata 7. 
SSP LUND. Yngre pionjärer möte 
Bredg. 28 kl.18.00tisd. 2 7 .1 1. 
INTERNATIONELLA UTSKOT
TET. öppet möte måndag 26.11 
k1.19.30 partilokalen. Kamrat 
från PCP inleder om Portugal 
inför valet 2.12. 
TRÄFFPUNKT MARX . Öppet 
hus lärd. 24.11 från kl.1 9, Bredg. 
28. Förskola i Sovjet. E.M. Köh· 
ler inleder. 
VPK IF. Inomhusträning Ler
bäcksskolan lörd.24.11 kl 16-18. 
VPK:S SÅNGGRUPP. Antikärn
kraftssånger på Linero fritidsgå rd 
sänd . 25.11 kl. 19.00. 
HYRESAKTIVITETSDAG. Lärd. 
24.11 har Lundsavdelningen av 
Hgf appellmöte m.m. p å Mår
tenstorget k l. 1 O - 1 2. 
INDOKINASEMINARIUM Sänd. 
25.11 ~tadsbibliotekets hörsal. 
Program 11 -14, 15-17. Därefter 
fN. diskussion och debatt. (se 
även annan plats i VB). 

REDAKT IONSUTSKOTT: 
För nr 43: Lars Borgström, Jan 
Hindersson och Monica Nymark 
För nr 44: .lan Hindersson, 
Monica Nymark och B '> Roth 
stein. 


