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Fredagen den l februari 

2284 barn står i kö till dag.ltems
plats i Lund . Bara vart fjärde låg
stadiebarn med förvärvsarbetande 
föräldrar kan få plats på fritids
hem. Dessa siffror visar på vilken 
kris barnomsorgen i Lunds kom
mun befinner sig i. 
Mänskligt att döma borde barn · 

omsorgen vara ett högprioriterat 
område, där de styrande i kom
munen sätter in alla krafter på 
att bygga bort bristerna. Personal
frågan borde inte heller vara nå
got hinder, åtskilliga utbildad e 
förskollärare, fritidsoedaRoger 
och barnskötare går arbetslösa, 
eller hankar sig fram på kort
tid svikaria t. 
Men utbyggnadstakten i Lund 

är mycket låg järnfOrt med mån
ga andra kommuner. Man klarar 
inte ens av att uppfylla sina egna 
ganska blygsamma utbyggnads
planer. 
De styrande borgarpolitikerna i 
Lund verkar inte vara speciellt 
intresserade av att bygga a t barn
omsorgen med daghem och fri
tidshem. Fritidshemsutbyggnaden 
har länge forhalats med hänvi
ning till att den kommande SIA
skolan skulle lösa alla problem 
med tillsyn av skolbarn. 
- När det gäller forskolebarnen 
satsar Lunds kommun på familje
daghem - trots att kommunens 
egna enkäter visar att de flesta 
fåräldrar foredrar daghem framfOr 
familjedaghem, och trots att man 
haft svårUdteter med att rekryte
ra tillräckligt antal dagmammor. 
Man satsar också ·på utbyggnad 
av trebarnssystem, väl medvetna 
om att denna tillsynsform bara 
kan utnyttjas av ett fåtal med 
goda bostäder och lämpliga 
tider. Och att borgarna i Lund 
satsar på olika former av privata 
förskolor är väl helt konsekvent 
eftersom det ju knappast kan 
råda någon tvekan om vilka soci
ala skikt som brukar utnyttja 
dessa förskolor. 

l sitt remissvar på Barnomsorgs
planen for 1980-84 kräver VPK 
Lund en kraftig utbyggnad av 
antalet d_~ghems- och fritidshems
platser. Aven socialdemokraterna 
och folkpartie t vill enligt sina 
remissvar öka utbyggnadstakten 
(även om det inte är lika mycket 
som VPK). Så detta borde inne
bära en politisk majoritet för ett 
ökat daghemsutbyggande. Men 
tro !igen är d et väl så i fp :s fall 
att det är den socialliberala frak
tionen som skriver remissvaren 
och den konservativa som håller 
i plånboken. 

Telefon : 046/13 82 13 
Pren. 40 kr/år. 

Inför folkomröstningen: 

1980 6:eårg. 

Hur mycket energi behövs ? 
l dagens artik;el tar vi upp hur 
mycket energi vi använder idag 
(1978) och hur mycket ~·i enligt 
energikommissionens utrednings
alternatjv B och C kommer att an
vända 1990. 
År 1978 använde vi c:a 430 
TWH (Terrawattimmar) energi i 
Sverige. C :a 70% av detta är olja. 
Vattenkraften står fcir ) 3-14%, 
bark och !u tar fcir 8% • 
Kärtikraften står"f'ör-·5% och kol 
och koks c :a 4%. Vattenkraft och 
kärnkraft ger oss elenergi medan 
de övriga energislagen i huvudsak 
används till uppvärmning eller 
transporter. 

Utredningsalternativ B 
Enligt energikommissionens fl-al
ternativ, vilket innebär avveckling 
av kärnkraften 1990 så kommer 
oljan att minska och kärnkraf
tens nuvarande 22 TWH tas allt
så helt bort. Kol och vindkraft 
kommer att öka medan sopor, 
torv, gus, vind och sol kommer 
att vara helt nya energikällor. 
EnergitillfOrseln kommer att öka 
till 505 TWH järnfOrt med idag. 

Utredningsalternativ C 
Enligt. kommissionens C-alterna
tiv, som innebär 13 reaktorer i 
drift 1990, kommer oljan att 

minska och kärnkraften kommer 
att öka kraftigt. Sopor och torv 
kommer inte att användas i lika 
hög grad som i B-alternativet, i 
övrigt sammanfaller de båda al
ternativen i stort sett. Observera 
att användningen av kol och koks 
är lika hög i energikommissionens 
utredning oavsett om vi har O eller 
13 reaktorer. Energitillforseln 
kommer enligt C-alternativet att 
öka till c:a 520 TWH. 

VPK och MAL TE 
Miljörörelsen (MALTE = Miljö
rörelsens Alternativa Energiplan) 
och VPK har också utrett och 
tittat på vår energitillförsel 1990. 
Båda utgår ifrån att kärniO-aften 
då ska vara avvecklad . Båda menar 
också att vi kan sänka olJeb~roen
det mycket kraftigt. VPK :s alter
nativ innebär i stort sett samma 
energiuttag som idag, MALTE:s 
ett något lägre. l både VPK :s och 
MALTE:s alternativ är kolanvänd
ningen klart under alla energikom
missionens alternativ, alltså även i 
kärnkraftsalternativen. 

Sammanfattning 
Inget av energikommissionens ut
redningsalternativ innebär att vi 
kommer att ha ont om energi 
1990, tvärtom kommer vi att 
ha minst 20% mer energi än 

idag. Energikommissionen visar 
egentligen tre intressanta saker 
som tar död på tre myter. 

l. Oavsett om vi bygger 15 
kärnkraftverk eller avvecklar kärn
kraften inom en 5-10årsperiod 
kommer vi att behöva ungefår 
lika mycket kol. 

2. Oljeberoendet blir inte vä
sentligt mii].dre i C-alternativet; 
endast c:a 15% olja kommer att 
sparas. 

3. C-alternativet ger oss ett . 
större utlandsberoende än B-al
ternativet . Olja, kol, gas och 
uran, som alla ges oss utlandsbe
roende används till nästan .75% i 
C-alternatiyet och till drygt 6..5%1 
B-alternativet. 

Att både VPK och MALTE 
trots en avveckling av kärnkraf
ten har en väsentligt lägre olje
tillforsel beror framfOrallt på två 
saker. Man vill dels sanera privat
bilismen och satsa på kollektiv
trafiken, dels vill man vidta åt
gärder för bättre hushållning vid 
uppvärmning av fastigheter. 
FOTNOT: Energikommisionen 
hade att utreda fyra olika för
utsättningar för vllr energitill
försel 1990. A :Kärnkraften 
skall vara awecklad sensat 
1985. B :Kärnkraften skall vara 
awecklad senast 1990. C : 13 
reaktorer i drift 1990. D : 15 
reakto(er i drift 1990. 

Småhusskandalen =======::!tl 

Höga kommunala tjänstemän 
inblandade i skumma småhu
affårer! Denna skandal avslöjades 
vid fastighetsnämndens samman
träde i måndags. Det visade sig att 
ett antal av de personer som kom 
över något av de attraktiva små-
huSen på Spexaren, ö-Torn, inte 
flyttat in i husen, utan istället 
hyrt ut dem för senare forsäljning. 
Uthyrningen har pågått i två års 
tid, så alla påståenden om att d i
verse praktiska omständigheter 

fördröjt inflyttningen, avVisades 
med rätta av fastighetsnämnden. 
Saken blir naturligtvis inte bättre 
av att tre av de inblandade var 
chefstjänstemän i kommunen. En 
av dem har dessutom ställt sig i 
småhuskön igen, strax efter att 
han fått radhuset på Spexaren. 

Detta spekulativa köande efter 
småhus är mycket utbrett .. Av 
de 2500 som står i småhuskön 
for Lunds kommun bor inte 
-mindre äri 40% redan i småhus! 
Och hälften av dessa i ett som 

är byggt på 7 O-talet. 
Fördelningen av småhus går 

enbart efter tid i kön, det finns 
ingen social · prioritering efter 
behov, och det fmns helt uppen
bart inte tillräckliga spärrar for 
spekulationsköpare. Det måste 
vara en angelägen uppgift att 
se över kösystemet. Finns det 
någon politisk vilja till detta 
hos Lunds borgarpolitiker, eller 
kommer detta i konflikt med de 
egna klassintressena? 



Konsten att skriva ett 

kåseri 
Vi behöver ett kåseri till VB. Om 
man skulle strunta i kommunalpo
litiken och skriva nåt om kärn
kraften. Kanske driva lite med 
Linje 2. Det kan väl inte vara så 
svårt. · 

Man skulle t .ex. kunna skriva 
nåt om Malmö kommun och Syd
kraft. Han kommunalrådet Ame 
Lundberg (s) sitter ju i Syd
krafts styrelse. Så där har vi väl 
2 :ans samhällsägande av energi
anläggningama förverkligat i alla 
fall. Men om man nu gör ett kåse
ri på detta skulle man kanske 
kunna hitta på en skröna om att 
Ma1-nö säljer en massa sydkrafts
aktier för sådär en 25 miljoner får 
att få in lite stålar i kassan. Till 
vem? Nåt privatföretag, kanske 
Volvo ... Nej , nu har jag det! Den 
där slemmiga typen Anders Wall! 
Beijerinvest heter det väl? Eller 
det kanske blir lite väl mag
starkt? Nå, vi tar Wall i alla fall, 
det är lika bra att ta i ordentligt. 
Förresten brukar han ju köpa in 
företag för att lägga ner dom, 
och i det här fallet skulle det ju 
inte vara så dumt ... 

Och så kan man låta den där 
Lundberg uttala sig för pressen: 
"Vi har in~et emot Beijerinvest". 
Och på frågan hur det här går 
ihop med Linje 2:s samhälls
ägande kan han ju kläcka ur sig 
något i stil med: "Vi lever ju i ett 
blandekonomiskt samhälle som 
inte har något emot att det finns 
privata intressen med". Det blir 
kanske lite för överdrivet - men 
han Ilar ju sagt mycket dum t i 
sina dar. 

Om man sen skulle låta t .ex. 
sydsvenskan intervjua nån på 
Linje 2. Det går väl att hitta på 
något bra namn: Lars Liljegren, 
det låter svenskt och miljövän
ligt, det tar vi. Det är väl · bara 
att citera den stora linjeskiljande 
frågan direkt från valsedeln: 
"kärnkraftverk ... ska ägas av stat · 
och kommun". 

Och så låter man Linje 2-Lil
jegren säga: "Det kan tolkas som 
att stat och kommun ska äga 
l OO",f,. Så är det naturligtvis 
inte. Fonnuleringen utesluter inte 
att privata eller kooperativa int
ressen finns med. Men samhället 
ska ha majoritet " . Häftigt, så 
talar en sann socialdemokrat. Och 
så får han säga att eftersom Syd
kraft är okey, Ringhals och Fors
mark domineras av statliga Vat
tenfall - ja, då är det bara Oskars
hamnsverket kvar. Det ägs av pri
vata intressen till 58%. och där 
borde samhället ha majoritet! 

Sä då skulle hela kåseriet ut
mynna i slutsatsen att skillnaden 
mellan Linje l och 2 är att 2:an 
vill att stat eller kommun ska ta 
över 9% av aktierna i Oskars
hamnsverket. Och så nån ironisk 
slutkläm om att då kan man ju 
förstå varför l :an och 2 :an be
höver två företrädare var i de
battema -· det kan ju inte vara 
det lättaste att förklara skillnaden 
mellan linj~rna. 

Janne 

här kli· 
oerhörda svll· 

under. Ideligen 
överträffat vildetta satirer av 
verkligheten. Citaten l texten här
ovan lir allttl hilmtade ur SOS 
26/1 ·80. 

Från det kommunala .... 
Under den här rubriken kommer 
VB i fortsättningen att rappor
tera vad som r5r sig på den lokala 
politiska arenan. Det är sånt som 
brukar kallas kommunalpolitik. 
En del tror att kommunalpolitik 
är tråkigt, eller ännu värre, ett 
skenfakteri utan betydelse. Jo, 
nog är det mycket som inte bes
tämms på kommunfullmäktige
sammanträdena - revolutionen är 
sällan på dagordningtJo - och visst 
kan en välmatad bunt av kommu
nalpolitiska handlingar knäcka 
den bäste. 

Men vi bor här i Lund, de kom
munalpolitiska besluten rör vår 
vardagstillvaro, vårt jobb, värt bo
ende, våra skolor, vår fritid. Att 
det finns en värld bortom Höje å 
vet vi på VB också och vi hoppas 
att det skymtar fram ibland. Men 
det lokala är värt att diskutera, 
det är politik in på skinnet, och 
gudarna ska veta att det behövs 
alternativ till den borgerliga och 
socialdemokratiska synen på vad 
som händer. Ingen har väl t ex 
undgått att märka det betydligt 
snålare klimate t efter valet på 
SydsvenskansLundasidor. Nog är 
det så att Lunds kommunalpolitik 
behöver bevakas och kommente
ras också från vänster. 

§ 

Vi tänker alltså skriva om vad 
som rör sig, vad som egentligen 
hänt på sammanträdena, tala om 
var motsättningarna går och all
männt vara infonnativa. Vi kan 
dan nu avslöja att vi har våra käl
lor, och det både här och där. Det 
kanske rent av kan bli en del sk 
muckrackning, det amerikanska 
namnet på den sortens journalis
tik där man drar fram skiten i 
ljuset så att de värsta oarterna kan 
rensas bort och lite frisk luft kom
ma in. Visste ni förresten att VPK 
nu sitter i fastighetsnämnden? 
Spännande nämnd, sägs det, myc
ket spä.'l.nande! 

§ 

Ja, vi ska kanske säga lite också 
om hur vi tänker förhålla oss till 
VPK-politikernas agerande. För 
det mesta är det helt oproblema-

tiskt , vi jobbar ju själva för VPK 
Lund genom att skriva i den här 
tidningen. Men för att bedriva ett 
hyggligt journalistiskt jobb så 
l-Jävs d et en självständig hållning 
och den tänker vi slå vakt om. 
Ledare i VB , under rubriken 
» VPK Lund anseD> skrivs av VPK 
Lunds styrelse, men resten av tid
ningen står vi får själva.Skulle 
våra utgivare bli missnöjda får de 
i sista hand byta ut oss, det är den 
klassiska regeln. Vi kan alltså 
mycket väl komma att ifrågasätta 
klokheten i VPK-politikernas 
ställningstaganden och välkomnar 
naturligtvis debatt genmälen etc. 
Vi rar säkert äta upp en del- kom
munalpolitiker är förvånansvärt 
stingsliga ibland. 

§ 

Birger Rehns insats. för 
folkbildningen 
Vår programförklaring får ta 

huvuddelen av utrymmet den här 
gången, men jag kan inte låta bli 
att berätta från Byggnadsnämn
den häromveckan. Kommunens 
trafikförsörjningsplan var uppe 
och VPK lämnade insom yttrande 
:v!K Lunds informativa trafikpol
Itiska program - ni vet den där 
gula broschyren man kunde få i 
valboden i höstas. Det är lite 
oklart hur det gick till men Birger 
Rehn (s) hårde kanske fel och 
trodde det var ett yrkande . Han 
begärde att få det uppläst. 
-Det är rätt långt sa Eva Wigforss 
(vpk), ska jag verkligenläsa upp 
hela? - Ja det är begärt, sa ord
föranden . Eva tog sats och klarade 
rösten (hon har jobbat som logo
ped) och satte igång. Det blev en 
fm trafikpolitisk expose under 35 
minuter, till övriga ledamöters 
förtvivlan, resignation och · fa
tiskt , efterhand växande intresse. 
Det sista fårstår man, det är en 
ganska bra text och skyhögt i 
kvalite över vad något annat parti 
i Lund tänkt i frågan. Vi får se, 
när det blir dags får behandlingen 
av VPK -motionen om ett bilfritt 
Mårtenstorg, Birger Rehns insats 
för folkbildningen kanske ger re
sultat. 

Lucifer 

Vad gör VPK i landstinget? 
VPK-gruppen i landstinget, .llJm 
valdes in i höstas, tycks nu börja 
bli varma i kläderna så smått. At
minstone om man ska döma efter 
aktiviteten inför landstingsmötet 
i slutet av mars. 
Tre motioner har lämnats in till 
mötet av VPK :ama. Den första 
behandlar arbetstillfällena i lands
tingsområdet med utgångspunkt 
från hotet om utplå.'l.ing av den 
skånska varvsindustrin. I motio
nen påpekas att det finns all an
ledning får landstinget att agera 
i arbetsmarknadspolitiska frågor 
om man vill lägga betoningen på 
föreby~ande åtgärder i stället 
för pa att bota symptom på 
sjukdom. Man hänvisar här på 
de svåra mänskliga tragedier och 
stora sociala problem som följer 
i arbetslöshetens fotspår. 

VPK vill att landstinget 
kräver åtgärder av regering och 
riksdag får att i första hand 

hindra ytterligare nedskärningar 
av arbetstillfållena och att kräva 
fler jobb inom landet. 

En annan motion tar upp 
nackdelarna med en Öresunds
bro Bl a nämner man att bron 
gynnar bilismen och .i övrigt med
för svåra miljöproblem. Kapital
export, ökad arbetslöshet, utarm
ning av den skånska landsbygden 
är andra följder av en bro. VPK 
anser därför att landstinget ska 
uttala sej mot en Öresundsbro. 

Den tredje motionen handlar 
om »litteraturen» i sjukvårds
inrättningarnas väntrum. VPKarna 
menar att det bara rör sig om 
»kolorerad veckopress» med »er
bannligt innehålb>. I stället vill 
man att · landstinget i sanuåd 
med ortens bibliotek ska satsa 
på litteratur av hög kvalite. 

Ett antal interpellationer från 
VPK-håll kommer också att läm
nas in till mötet i mars. VB åter
kommer om dessa. 
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Om Sacharov 
Det gagnar inte den socialistiska 
demokratins sak att fårsöka un
dertrycka opposition genom ad
ministrativa åtgärder. Vi proteste
rar mot förvisningen av Andrej 
Sacharov från Moskva. 

VPK Lunds styrelse 

Tveksam? 
Det är nu sju veckor kvar tl!l 
Folkomröstningen. Hör du till 
dem som är osäkra på hur de ska 
rösta? Vill du veta mera? 

Folkkampanjen i Lund kom
mer att anordna ministudiecirk
lar pä tre möten om kärnkraften 
och energipolitiken . Ou kan an
mäla dig till valbyrän på Bo
tulfsplatsen tel 13 62 00, eller 
till Folkkampanjens kansli på 
Bantorget tal 14 50 75, eller till 
Nej-kommittlin i ditt bostadsom
räds eller pä d in arbetsplats. 

Aktivist 
Folkkampanjen behöver din hjälp. 
Det räcker inte mad ett gli om
kring med ett solmärke och hop
pas att andra ska fixa valsegern 
lit en. Det finns mängder av arbe
te som behöver göras: dela ut 
masstidningar och flygblad, sälja 
tidningar och märken. IJÖra och 
sätta upp affischer, ordna möten, 
hälla i studiecirklar, knacka dörr 
osv. Visst finns det mänga akti
vister i Lund, men vi skulle kun
na vara mänga fler. Anmäl dig till 
valbvrlln, kansliet eller din lokala 
nej-kommittll. 

Pensionärsadresser 
Folkkampanjen behöver akut 
hjälp med klistring f!N 70.000 
pensionärsadresser. VPK har lovat 
fixa det. Arbetsmöte pli partilo
kalen, Bredgatan 28, tisdag 5/2 
kl. 19.00. 

Öppet hus om kärnkraft 
Lörd. 2/ 2 anordnar Nej-kommit
tlin pil Väster/Pilelyckan öppet 
hus på S:t PetersgArden kl. 14-16. 
Medverkar gör bl.a. Gustaf Win
gren, Greta · Hofsten, Karin och 
J~achim Lentz samt Per Frostin. 
~oskussion. säng, kaffe, barnakti
voteter. 

TRÄFFPUNKT MARX. Öppet 
hus frän kl. 19 lörd. 2/2, Bradg. 
28. H.Malmborg talar om "Mat 
och politik". 
VPK IF. Träning Lerbäcksskolan 
lörd . 2/2 kl. 16-18 (Vi behöver 
fler korpfotbollsspelarel) 
VPK S SANGGRUPP. Träning lo
kalen sön 3/2 kl. 19 (nya texter) 
NEJ-KOMMITTEN Väster/Pile
lyckan möte tisd. 5/2 kl. 19, van 
Dyrens väg 49 O (gaveln). 
STÖDKDMMITTEN FÖR NICA
RAGUAS FOLK. Möte hos M. 
Nordh S.Esplanaden 9 A, tortd. 
7/2k1.18. 
PETER ·,·oRBIÖRNSSON kom· 
mer till Lund den 15/2 och visar 
en nytagen film frän Nicaragua. 
stadsbibliotekets hörsal, kl. 19. 

KOMMUNMÖTE N. VPKs styrelse 
har bestämt datum för ordinarie 
kommunmöten 1980 till 21.2, 
20.3, 17.4, 22.5, 12.6, 21.8,18.9, 
23.1 O, 20.11 och 11 .12. Skrlv 
upp l almanackanl Plats och dag
ord ni ng för mötet den 21.2 med
delas l l B, som utkommer 17.2 
(manusstopp fred 14.2). 


