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i'redagen den 18 januari 

l slutet av november i fjor kom 
bt:skedet att Åkermans i Eslöv var 
spekulant på AB Verro i Lund. 
Företaget ville köpa mark, bygg
nader och inventarier inklusive 
maskiner samt avskeda sam tliga 
anställda. Efter köpet skulle Åker
mans återanställa för den nya 
produktionen erforderligt antal 
arbetare och tjänstemän. Om de 
fackliga organisationerna och 
ägarna inte gick med på denna 
ordning skulle Åkerm ans dra sig 
ur affären och Verro skulle 
tvingas i konkurs . 

Genom de invecklade ägare
förhållandena kan man med skäl 
misstänka att >>f0rlust0åren» på 
Verro manipulerats fram för att 
ge ägaren alibi för att avveckla 
produktionen . Åkem1ans är en av 
de stora aktieägarna i A B F öre
tagsfinans, som är knutet till 
SE-banken, och som under sig 
har en mängd dotterbolag, bl a 
industrigruppen Dcvelop i vilken 
Verro har ingått. Så småningom 
i>köper» alltså ägaren sitt eget 
fört:tag och tvingar arbetare och 
tjänstemän att acceptera samtliga 
enväldiga villkor, annars skulle 
företaget driva' i konkurs . 

Utpressningstaktik 

Med utpressningstaktiken har 
Akermans åsidosatt trygghetslag
stiftningen och känner inget so
cialt ansvar och vill naturligtvis 
anställa dem som de kan bestjäla 
på störst mervärde. Under inne
varande månad upptas förhand
lingar om återanställningar för 
lO tjänstemän och cirka 50 metal
lare. Arbetsförhållandena kommer 
att bli avsevärt försämrade. De ra
ka ackord en som ger en viss själv
ständighet, försvinner och ersätts 
av tidsstudier. Kringvandrande 
tidsstudiemän kommer att halla 
i utsvettningspiskan. Vidare av
skaffas de fria arbetskläderna, 
som facket efter mångårig kaP1p 
lyckades t illförsäkra arbetarna. 

Fastighet snämnden 

Måndagen den 7 januari avve;·
kades d.!t sista hindret i denna 
makabra affar. Det skedde vid 
fastighetsnämnelens sammanträde 
där Åkerman verkstä llde samma 
politik som gentemot de fackliga 
organisationerna på Verro . Hade 
nämnden bordlagt frågan om 
;;ommunal förköpsrätt hade Ake· · 
mans dragit sig ur aWircn. 

Telefon: 046/U 82 13 
Pren. 40 kr/år. 1980 6: e årg. 

Kupongkl ipparna 

Tva dagar däreftt:r. den 9 ja
nuari, sammanträffade kommun
styrelsens arbet;u tskatt med rep
resentanter för facken på Verro 
sam t folk från arbetsköparsidan 
på Verro och Åkerman. Självfal
let skulle arbetsu !skuttet ha träf
fat parterna var för sig och inte 
enbart i informativt syfte. Hade 
kommunal- och oppositionsråd 
haft lite in;ikt i konsekvenserna 
av denna affär hade de åtminsto
ne månat om en förnuftig kom
munal beslutsordning i fragan. 
Då hade de överlagt med facken 
och företagsledningarna innan fa~
tighetsnämndcn tog ställning till 
den kommunala förköpsrätten. 

Genom affaren tillspilloger 
man en unik produktion. En fir
ma i Schweiz tar hand om mark
naden. l framtiden måste kom
munerna ga till producenter ut
omland s för att tillfredsställa be
hovet av sopmaskiner slam tanks
och <ophämtningsbilar. Fn mång
årig erfarenhet med gedigen yrkes
kunskap förskingra s u ta n några 
som helst betänkligheter fran ka· 
pilaJägarnas sida. Här liksom i 
fallet Nordarmatur ser man tyd
ligt kortsiktigheten i kapitalismen. 
Kupongklipparna vill ha snabba 
lyft och intresserar sig in te för 
vad som tillverkas eller vad d eras 
aktielappar motsvarar av utveck
lingsarbete Ot;h kunnande . Vi ns
ten är d et enda begrepp kring 
vilket deras hela tillvaro kretsar. 

Facket maktlöst 
Genom kapitalkoncr.ntratiu-

nen där aktiebolag har en mängd 
dotterbolag har strukturrationali
seringens ohämmade företrädare 
funnit en förträfflig ordning att 
snabbt tillrättalägga kapitalets 
krav på utflyttning av förädl ings
industrin från Sverige. M an ser 
klart vem det är som bestämmer 
och hur maktlösa demokrat iskt 
valda organ är. Facken ha r inget 
att sätta emot och kommunens 
politiska makthavare är helt 
strandsatta, därför att de saknar 
den planering som är nödvändig 
för en fu llvärdig sysselsättnings
mässig bered skap. 

Det som händer på Verro vi
sar liksom vad gäl ler '"ordarrn a
tu r och Berl ingska att arbe tare 
och tjän stemän måste skaffa sig 
maktmedel som garanterar trygg
heten i anställningen och förhind
rar att nödvändig behovsproduk
tion avvecklas. Facken måste 
ha vetorätt mot nerläggningar 
och produktionsinskränkningar. 
Först därigenom kan man få en 
demokratisk och förnuftig styr
n ing av den industriella utveck 
lingen och en sysselsättningspoli
t ik i folkflertalets intresse. 

Mobilisering i Lund inför 

folkkampanjen ---....... \ 1 // -----n-
Nere i sydöstra hörnet av Bantor
get sjuder det av· akt ivit et. Nej
kampanjen har fly ttat in på Ban
torget 2. Lokalen ry mmer både 
Nej-kansliet och det som man 
!zoppas ska bli ca[l! och samlings
punkt fö r valarbetare och andra. 
Här är öppet måndag-fredag ll -1 9 
och lördag 9-1 4. Kampanjens an
ställda administratörer heter Lars 
Carlman och Karin Winther. Dem 
kan man också nå per telefon 
14 50 75. 

Dörrknackning viktigt vapen 
»Dörrknackning är, rätt genom
förd, förmodligen vårt effek t iva
ste vapen i kampanjen», konstate
rar man i den verksamhetsplan för 
tiden fram till valet som i dagarna 
antagits av den lokala kampanj
styrelsen. En nyhet är ocksa att 
dörrknackarna kommer att kunna 
erbjuda de tveksamma s k mini
stud iecirklar om tre sammanträ
den, förlagda u te i stadsdelarna. 
Ambitionen är at t hela Lund ska 
drabbas av två dörrknacknings
omgångar. 

En flod av aktiviteter 
För övrigt ingår försäljning av in
formationsm aterial (du har väl re
dan köpt första numret av »Lunds 
Nej-b lad», käre läsare?), appell
mötessatsningar, affischering, mö
ten riktade till olika målgrupper , 
musik-, film- och teaterföreställ
ningar i de olika aktiviteter som 
planeras. Söndagen den 3 februari 
t ex ord nar stadsdelsgruppen Cent
rum NV en filmvisning med efter
följande debatt i stad sbiblio tekets 
hörsal. 
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Temaveckor 
Kampanjens informationsarbete 
kommer att läggas upp tematiskt. 
l nästa vecka blir huvudtemat 
Energin och sysselsättningen. »Vi 
kom mer att satsa mycket på att 
försöka redovisa lt.Yr ett Nej-alkr
nativ Skulle gestalta sig här i 
Lund», säger Bengt Mårtensson. 
»Det är också viktigt att påvisa 
vettiga och konkreta lokala exem· 
pel på energibesparing.» 

Omnejdsarbete 
l verksamhetsplanen har man ock
så bedömt Lunds kapacitet sådan, 
att det är den enda ort i länet som 
har förutsättningar att sända u t 
folk att hjälpa till utanför den eg
na orten. Man mertar att distrik
tet bör få utnyttja Lunds talar
bank, musik/teatergrupper, ap
pellmötesbrigader etc. 

Sökes: fler debattörer! 
»M en vi behöver, säger Bengt Mår
tensson, många fler kunniga de
battörer och studiecirkelinledare.» 
Och han vädjar till VB s läsare att 
ringa till Nej-lokalen och anmäla 
sig. Omedelbart! Des;u tom be
hövs folk i arbetsgrupper och u t
skott. Det fmns massor av special· 
arbetsuppgifter för folk som inte 
vill eller inte hinner engagera sig 
i arbetet i stadsdelsgrupperna. 

Vänskaplig inmarsch? 
Vid styrelsemöte i tisdags antog 
VPK Lunds styrelse ett uttalande 
angående situationen i Afghani
stan. Man säger bl.a. 
När sovje tiska trupper för några 
veckor sedan gick in i Afgh an i
stan var det för att hind ra en åter
gång till fö rhållandena före ap ril
revolu tio nen 197 8. Både Sovjet
unionen och Afghart istan~ nye 
sovjetstödde regeringschef vi ll 
hävda att ingripand et gjordes i en-

tighet med vä nskapsavtalet mellan 
länderna. Omständigheterna kring 
inmarschen tyder dock på en 
sovjetisk inblandning i regerings
partiet s inre angelägenheter och 
därmed en kränkning av folkeh 
självbestämmand e och landets 
suveränitet. Den sovjet iska inmar
schen har också satt fart på en 
fö rut sägb ar kedjereaktio n av kal! r 
krig som inte kan vara till förd el 
för fred och socialism i vi riden. 



Basarbetarens 
funderingar 

Jag packar in en bunta av Folk
kampanjens masstidning i min 
väska, låser upp cykeln och be
ger mig till Utdelningsområde 4. 
Det är ett av Lunds flottare 
villaområden. Stora individuellt 
utformade tegelvillor. Det mesta 
byggt för en fem år sen, de sista 
lediga tom tema håller på att fyllas 
nu. Majoritete-n av husen byggda i 
ljust mexitegel (är det så 'det he
ter?), de senare husen övervägan
de i mörkt tegel. Varierande gra
der av romantik (spröjsade föns
ter, fönsterluckor ... ) respektive 
modernism (platta tak, oregel
bundet kantiga former ... ) 

Själv ser jag det hela mest ur 
brevlådesynpunkt. Det är få här 
som nöjt sig med enkla standard
brevlådor i plast eller plåt. Liksom 
husen är brevlådorna individuellt 
utformade, mest av trä, men ock
så många av någon gedignare 
metall. Vissa lådor har en smal 
springa under locket att stoppa 
ner posten i och en låst dörr ne
re på framsidan där posten kan 
plockas ut . Ju större hus desto 
större brevlåda tycks regeln vara. 
Det är knappt man behöver vika 
tidningen ibland. l den största 
lådan skulle man kunnat stoppa 
ner en schäferhund. Det såg rätt 
löjligt ut att öppna locket och 
hitta ett litet vykort längst nere 
på botten. 

Jag leder cykeln vid utdel
ningarna, cyklar transportsträc
korna. Det har snöat under nat
ten. Det åligger villaägaren att 
hålla sin trottoar snö- och isfri, 
men här slarvas det. Många trot
toarer är oskottade. Andra har 
åstadkommit en ynkligt smal 
gång på trottoaren, men garage
infartema är i allmänhet välskot
tade. Längre norrut har det blivit 
status bland villaägarna med en 
egen motordriven snöslunga. Här 
verkar man mer handfallen inför 
det faktum att det kan vara snö 
ibland. Men å andra sidan är det 
väl inte så många som går på de 
här trottoarerna. 

Det känns ovant att vistas i 
den här miljön. Visserligen ser 
jag det här området på avstånd 
när jag cyklar ner till stan, men 
jag har aldrig några ärenden hit. 
Och det är en rätt märklig upple
velse att gå och leda cykeln här, 
den ena tomma gatan efter den 
andra, och titta på dessa olika, 
men ändå på något sätt så lika, 
överklassmiljöer. Det är ett Lund 
som jag inte har någon kontakt 
med. Det finns så många olika 
Lund, och egentligen är_ jag nog 
främ manrfe för de flesta. 

l en av de tå brevlådor där 
man ännu inte tagit in morgontid
ningen ser jag sydsvenskan träng
as med Svenska Dagbladet. Så nog 
behövs det lite motinformation. 
Det är klart att det kan kännas 
liie främmande för en kommu
nist med politisk verksamhet 
inom överklassen . men den här 
gången gäller det inte 13 % utan 
51 , och då är alla röster viktiga. 

På den sista gatan ser jag för 
första gången en levande männi
ska. En kvinna som är på väg in 
efter att ha rastat sin hund. 
Hon får tidningen direkt i han
den. Läser hon den till förmid
dagskaffet? Blir hon kärnkrafts
motståndare? Var detta vänd
punkten i hennes liv? 

Janne 

PK Lunds årsmöte 
I mor~on, lördag, håller VPK 
Lund arsmöte. Inför mötet har 
man skickat ut en drygt 50-
sidig internbulletin med rappor
ter från alla organ och utskott 
inom lundapartiet. Den stora val
framgången i höstas präglar en del 
det politiska bokslutet för 1979. 
Samtidigt tycks man inom VPK 
vara medveten om att det stundar 
hårda år framöver, nu när VPK 
inte kan avfardas som "ett salt i 
lundapatitiken utan har blivit grus 
i maskineriet'·. 

Motioner 
Till årsmötet har inlämnats mo
tioner som behandlar allt från 
"Sänkta hastigheter för motor
fordon" till "Drogfri partimiljö". 

I en motion krävs att VPK 
Lund ska agera för att äntligen få 
hyfsad standard på cykelvägar och 
cykelbanor, och att i vissa fall 
korsande cykelvägar ska ha före
träde framför bilar. Sist kräver 
motionären att snöröjning och 
sandning av cykelleder ges 
(minst) samma prioritet som 
snöröjning av bilvägar. 

"Bygg bostäder på Norra Ring
en" kräver en motionär. Förde
larna skulle bl.a. vara att man 
slapp bygga på åkerjord och att 
man fick en bättre kontakt mel
lan Norra Fäladen och övriga 
Lund. Motionären pekar på att 
VPK :s bostad~;politik skulle bli 
trovärdigare och VPK skulle sam
tidigt visa att man menar allvar 
med sin satsning på kollektiv-, 
cykel- och gångtrafik. 

En annan intressant motion 
tar upp några historiska · frågor. 
Man vill att partiet lokalt initie
rar en forskningsverksamhet för 
att bl.a. kunna svara på "a) Var
för är Skånes politiska karta blå 
till fargen? ... d) Vilka konsekvenser 
har borgerlighetens maktutövande 
haft på den kulturella och sociala 
miljön i Skåne och Lund? ... f) Vil
ka likheter och olikheter finns det 
i Lunds och Skånes klasstruktur i . . 

förhällande tU! andra delar av 
Sverige?" Kunskapen skulle kun
na ligga till grund för ett bättre 
politiskt agerande i olika frågor. 
Samtidigt är det viktigt att för
bättra den politiska skolningen 
inom partiet. 

Höstmanifestation 
Samma motionärer vill , i en annan 
motion, att VPK Lund ordnar en 
stor "Höstmanifestation" vaije år. 
En riktig folkfest med kiosker, 
servering, dansbanor, karuseller, 
lekar , tävlingar, musik m.m. Det 
hela skulle gå av stapeln någon 
solig sensommarhelg. Motionen 
avslutas med : "Genom kontakt 
med 8 - l 0,000 personer har 
vi som parti möjlighet att prata 
politik eller dryfta de mest ange
lägna problemen tillsammans med 
Lunds invånare. De ljumma och 
lugna sensommarkvällarna inbju
der till rogivande och konstrukti
va samtal" . 

Årsmötet, som alltså äger rum nu 
pä lördag, den 19/1, börjar kl. lO, 
lokal: stadsbibliotekets hörsal. 
Barnpassning ordnas. 

Kom 
Kom till årsfesten! 
Årsmötet avslutas med årsfest kl. 
19.30 på Korpamoen, Kastanjeg.7 
Till festen inbjudes alla medlem
mar och sympatisörer att bidraga 
till en trevlig avslutning på verk
samhetsåret 1979. 

Förtäring blir empanadas och 
sallad. Törsten kan släckas med 
lättöl, Ramlösa, juice eller läsk . 
Sånggruppen och blåsorkestern 
framträder, och givetvis blir det 
allsång. Blåsig dansmusik svarar 
mässingssextetten för. 

Vidare kommer det populära 
sommarlägret att kunna återupp
levas via Thomas Schlyters bilder. 
För sömniga barn ordnas det en 
sovhöma. 

Välkommen, kollega! 
~• l 
~' 

»Lundademokraten» är det J.iöt 
anspråksfulla namnet på socialde
mokraternas nya tidning i Lund. 
Anspråksfullheten är dock inget 
genomgående drag, utan språk 
och layout är avväpnande valhänt. 

Den nya tidningen är uppenbart 
inspirerad av VB, men kommer en 
gång i månaden och skickas till 
medlemmarna, vari den närmast 
liknar VPK Lunds internbulletin. 
Det vill säga, det är bara de direkt
anslutna SAP-medlemmarna som 
får tidningen. De många tusen 
kollektivansJu tna får nöja sej med 
att bidra till kostnaden. Tidningen 
är på 4 A4-sidor och trycks t v i 
2 000 ex. 

Innehållet i första numret har 
en påtaglig udd mot VPK Lund, 
och det må vara tidningen obe
taget. Men eftersom VB brukar 
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stava rätt" till Rehn kan kanske 
Lundademokraten kvittera genom 
att i fortsättningen stava rätt till 
Ni/son. 

Den nya medlemstidningens 
start får ses som ett uttryck för en 
vitalisering av SAP Lund , och ska 
som sådan hälsas med enbart gläd
je - den vitaliseringen har vi efter
lyst länge. Hoppas det inte går 
med den som med den socialde
mokratiska blåsorkester, som med 
pukor och trumpeter (!) startades 
häromåret, men som vi inte hört 
värst mycket av sen dess. Och 
hoppas att detta inte betyder att 
de envisa ryktena om Lundabla
dets förestäende nedläggning talar 
sant. Vi tror att Lunds socialde
mokrater behöver båda tidningar
na. 

Ansv. utg. Monica Nymark. Satt och tryckt pilacupfess i Lund av VB-red. 

affaldet 
blander vi 
i sn10rret! 

JA til 

ATOMKRAfT 

iv inte! 
Huset l;jelievägen 14 med två vå
ningar och ett lustigt litet torn, 
har ni kanske sett om i tidningar
na. Värden vill riva det och bygga 
radhus i stället. De kringboende 
har protesterat bl.a. genom namn
lista, och VPK Väster tog upp fal
let i valrörelsen. 

Nu följer VPK upp med en 
motion till fullmäktige om att 
ändra stadsplanen så huset kan be
varas. Dels har det stor betydelse 
för miljön, motiverar man, och 
så kommer det bara fyra lägenhe
ter till medan sex försvinner. Be
hovet av smålägenheter på Väster 
är stort. 

Ändring! 
Enligt tidigare meddelande var det 
meningen att Peter Torbjörnsson 
sku1!~ komma till Lund torsdagen 
den 24 jan. och tala om Nicaragua 
På grund av att filmen han ska vi
sa inte blivit klar ännu kommer 
han till Lund först någongång i 
februari. VB kommer att med
dela tid och plats. 

Stödkommittenför Nicorogua 

VPK:S SÅNGGRUPP. Repetition 
pä Korpamoen kl. 18.30 -pA lärdeg 
inför 1lrfestsframträdandet. 
VPK IF . Träning lörd. 19/1 16-18 
pA Lerbäcksskolan. 
VPK:S ARSMÖTE. Lörd. 19/ 1 
kl. 1 O, stadsbibliotekets hörsal, 
Bredg. 4. Barnpassning. 
VPK ÖSTE R. "Nybörjarmöte" 
sönd. 20/1 pil Pia-puben, Ö Torn. 
BLASORKESTERN. Lörd. 19/1 
kl. 18.30 repetition infö r lirsfes
ten pil Korpamoen. 
NEJ-KOMMITTEN för Ö Torn, 
Märtens Fälad och Linero möte 
månd. 21/1 kL 19.30 pli Linero 
Fritidsgllrd. 
VPK LUND ARSFEST. Lörd . 
19/1 kl. 19.30 pil Korpamoen, 
Kastanjeg. 7. VÄLKOMNA! 

REDAKTIONSUTSKOTT 

För nr 2: Lars Borgströ m, F in n 
Hagberg och Monica Nymark. 


