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Besvikna folkkampanjare: 
Det var med tydlig besvikelse 
Folkkampanjaktivisterna tog 
emot resultatet i Lund: 33% mot 
Linje 2:s 36% och Linje 1 :s 28%. 
Förhoppningen var förstås att 
3 :an skulle bli störst i Lund. Men 
förhoppningar är en sak och reali- . 
teter en annan. · 

Borgarpropagandan för stark 

Låt oss peka på några sådana. 
Den första är att VPK och Cen
tern här .inte är särskilt stora - i 
förra riksdagsvalet hade de till
sammans 24%. Ännu viktigare: 
här fmns en ovanligt aggressiv bor
gerlighet, dominerad av modera
terna. Så har vi vår tidningssitua
tion. Sydsvenskan, den skånska 
lant- ocl1 industrihögerns stall
och husorgan n~kade sig ju ingen
ting i den här kampanjen som för 
tidningens del pågått flera år. 
Vad gäller Arbetet håller Frans 
Nilsson på sitt karakteristiska sätt 
på att avsluta sitt för tidningen 
katastrofala chefredaktörsskap. 

En preliminär analys av de en
skilda distrikten i Lund visar at t 
troheten mot respektive partiled

. ningars rekommendationer varit 
störst i VPK och SAP. Detta då 
man järnfOr med kommunalv~Jls
siffroma i höstas. Men mer än 
10% av moderatrösterna gick till 
3 :an, vilket kompenserades av att 
ca 20% av centerrösterna gick till 
l :an. Vårst drabbat av partisplitt
ringen var givetvis folkpartiet: 
cirka hälften av dess väljare följde 
partilinjen medan de andra förde
lade sig ganska lika mellan l :an 
och 3 :an. Allt detta preliminärt 
alltså. 

Kommunalrådet Gustavsson 
(s) har för Linje 2 uttalat att re
~ltatet i Lund är en karamell att 
suga länge på. Det ska vi inte miss
unna honom: SAP har nästan 
kunnat stabilisera sig på den låga 
nivån i höstens kommunalval. Har 
man inte högre krav så är det lätt 
att bli nöjd. 

Det råder en viss förvirring när 
det gäller att karakterisera L und 
politiskt. Vi ser det så här: Lund 
är i första hand en starkt borgerlig 
kornmun med moderaterna i 
topp. I andra hand är det en stad 
med en svag socialdemokrati. 
Först i tredje hand är det en stad 
där VPK samlar 13% av röstema i 
ett kommunalval. Det är både vac
kert och rörande när diverse kom
mentatorer tror VPK Lund om 
det ena eller det andra stordådet 
- än efterlyses partiet på d et ena 
stället, än på det andra. Lugn, 
VPK Lund kommer säkert att 
kunna svara mot denna tilltro, 
men begär inte allt genast. 

Valdistrikt 

Allhelg l 
Allhelg 2 
Allhelg 3 
Allhelg 4 
Allhelg 5 
Allhelg 6 

Domkyrko l 
Domkyrko 2 
Domkyrko 3 
Domkyrko4 
Domkyrko 5 
Domkyrko 6 
Domkyrko 7 
Domkyrko 8 
Domkyrko 9 

Råby l 
Råby 2 
Råby 3 

l :an 2:an 

47,0 18,0 
18,7 20,6 
32,7 30,4 
48 ,3 21,4 
49,2 26,2 
27 ,l 34,7 

37,6 18,4 
40,5 15,0 
26,3 . 28,8 
24,8 26,7 
24,0 32,9 
25,9 43,2 
27,4 23 ,4 
37,2 29,5 
23,6 49,2 

20,8 42,0 
23,3 42,5 
33,6 36,6 

3:an Valdistrikt l :an 

31,7 Dalby l 23,3 
57,3 Dalby 2 28,1 
32,9 Dalby 3 24,3 
26,4 Genarp l 27,0 
21,3 Genarp 2 23,7 
33 ,5 

Sandby l 28,1 
42,1 Sandby 2 22,7 
41,1 Sandby 3 28,5 
41,9 Sandby4 24,6 
45,5 
40,2 Veberöd l 21,2 
27,8 Veberöd 2 23,2 
45,0 Domkyrko 10 24,0 
29,1 Domkyrko 11 21,6 
23,6 Domkyrko 12 25,9 

33,7 Domkyrko 13 36,6 

30,8 Domkyrko 14 41,0 

26,2 · Vallk 35,7 

2:an 3:an Valdistrikt l :an 2:an 3:an 

44,3 28,9 Allhelg 7 33,7 22,8 38,8 
45,1 23,5 Allhelg 8 29,6 35,9 30,8 
34,2 39,0 Allhelg 9 32,4 21,2 42,6 
39,5 29,3 Allhelg 10 23,1 31,0 42,4 
35,4 37,9 Allhelg 11 26,2 38,3 30,4 

Allhelg 12 28,1 28,6 39,8 
37,2 30,7 

Kloster l 21,6 42,8 30,0 46,1 27,1 
42,7 24,5 Kloster 2 14,5 59,6 22,4 
47,3 24,4 Kloster 3 26,1 46,9 22,7 

Kloster 4 24,4 26,3 47,0 
43,8 30,1 Kloster 5 25,2 43,1 27,7 
40,3 33,3 Kloster 6 18,2 38,8 40,2 
43,4 29,9 Kloster 7 16,1 39,3 41,1 
39,3 36,1 Kloster 8 16,1 58,9 23,2 
45,6 26,0 Nöbbelöv l 18,2 48,2 29,4 
19,3 41,5 Nöbbelöv 2 30,7 33,8 30,2 
15,5 40,6 Nöbbelöv 3 30,8 39,5. 26,1 
31,3 30,7 Tom 22,9 34,8 39,0 



ii-landstinget~! Dilemma på Ö Torn 
: VPK -N ej till l 
l Öresundsbron 1 

Riv muren! 

Måndagens två t immar korta 
landstingsmöte präglades i stor 
utsträckning av VPK som lagt 
tre motioner och två interpella
tioner till mötet_ 
Den första motionen behandlade 
den undermåliga kvalitlln på tid
ningar i sjukvärdsinrättningarn3:s 
väntrum_ »Litteraturen» här domi
neras som bekant av den kolore
rade veckopressen, och för barnen 
våldspornografiska seriemagasin_ 
Kommunisterna ville att sjuk
vårdsinstitutionerna i fortsätt
ningen skulle välja tidskrifter i 
samråd med ortens bibliotek. 
Landstingsmajoriteten menade 
dock att det är .sjukvårdirlirek
tionerna som som ska ansvara för 
vilka tidskrifter som ska finnas 
och att landstingsmötet inte ska 
lägga sig i den frågan. 

Öresundsbro och arbete 
Sedan var det dags för motio
nen som gällde arbetstillfällena 
inom länet. VPK-yrkandet var att 
landstinget aktivt skulle verka 
mot ytterligare minskning av ar
betstillfallena. Med några välme
nande ord avslog m~oriteten mo
tionen. 

Det samma var - fårstås -
faJ.I.et med den tredje motionen, 
som krävde att landstinget skulle 
uttala sig mot en bro mellan M~
mö och Köpenhamn. Här hänVI
sade majoriteten till sin tidigare 
ståndpunkt (fastslagen 1978, då 
VPK inte var med) att man 'inte 
kunde finna skäl som klart moti
verar att fasta fö rbindelser nu 
etableras över Öresund.' Det här 
'nuet' menade VPK var en brask
lapp och ville ha ett klart u ttalan
de mot en bro. 

Ingen omskärelse 
Som VB tidigare redovisat fanns 
också en interpellation, ställd till 
förvaltningsutskottets ordförande 
Stig F. Hansson, vari man från 
VPK-håll krävde besked om huru
vida det förekommit omskärelse 
av invandrarkvinnor inom lands
tingsområdet. VPK undrade också 
om Stig F. Hansson var beredd att 
verka för ett förbud om om
skärelse. 

På denna punkt kunde Stig F. 
Hansson lämna det beskedet att 
ingen omskärelse förekommit i 
M-landstinget. Det noterades med 
tillfredsställelse av VPK -arna. 
Mindre nöjd var man dock med 
beskedet , att Hansson inte var be
redd att agera mot ett förbud 
mot omskärelse av kvinnnor. 
Ett förbud skulle vara ett stöd 

· för invandrarkvinnornas kamp 
menade VPK. 

r-----~------------
Klartext 
Långsamt böljar det värsta byrå
kratspråket av juristmodell för
svinna i myndigheternas skrivel
ser. Bara för att ersättas av nya 
obegripligheter av nya makthava
re i samhället. Eller vad sägs om 
ombudsmannens i hyresgästföre
ningen, Kjell-Arne Landgren, ut
talande på årsmötet: 'Det före
ligger en överkonsumtion av bo
stadsyta' . Så talar en folkets man! 

L------------------

Ska man riva en unik miljö i 
Östra Torns by för att bygga 
daghem, fritidshem och lågsta
dieskola? Detta kan bli ett poli
tis!ct dilemma - inte minst för 

:VPK. 
.Fastighetskontoret har sökt riv
ningstillstånd för de båda ladorna 
på den östligaste gården i byn. 
Meningen är att där ska byggas 
fritid shem, daghem och en liten 
lågstadieskola. Dessa inrättningar 
är välbehövliga och efterlängtade: 
Östra Torn är ett av Lunds barn
tätaste områden, men har samti
digt mycket dål!i daghemstäck
ning, och även dålig tillgång till 
fritid ~hem och lågstadieplatser. 

Lantlig idyll .. 
Utformningen av Ostra Torns 

by har diskuterats i många år utan 
att något konkret har hänt. Enligt 
stadsplanen ska vissa av ekonomi
byggnaderna rivas och ersättas av 
hyresradhus, som ska utformas så 
att de passar in i den övriga be
byggelsen. De lador som sparas 
ska användas till föreningslokaler 
och andra aktiviteter. Trots att 
frågan om byn diskuterats länge, 
har den inte uppfattats som så 
akut. Gårdarna i byn är nämligen 
fortfarande bebodda och byn har 
fungerat som en lantlig idyll i 
stadens utkant, med höns och häs
tar. 

ARG sllir larm 
Men nu har alltså saken kom

mit i ett annat läge, i och med an
sökan om rivningslov. ARG (anti
rivningsgruppen) har slagit larm . 
stadsantikvarien Anders Mårtens
son uttalar i senaste ARG-infor
mation att 'en grundförutsättning 
för att byn ska behålla sin karak
tär bl.a. är att de befmtliga går
darnas ekonomibyggnader får lig
ga kvar och rustas upp'. ARG-in
formation avslutar sin artikel med 
orden: 'Östra Toms by är en unik 
idyll inom Lunds stadsgränser! 
Den bör därför bevaras i sin hel
het! ' 

De båda lador det gäller har en 
framträdande plats i byn. De lig
ger högt , och är det man först ser 
när man kommer in i Lund på 
Ö.Tornsvägen. Tillsammans med 
bostadshuset (som ska bevaras) 
bildar de en av de finaste gårds
miljöerna i byn. Det är alltså 
lätt att sympatisera med ARG :s 
krav. 

God.morgon! 
»Godmorgon! Folkomröstningen 
är över, kampen fortsätter», kun
de lundaborna läsa på linje 3s af
fischtavlor i månsdags morse. Med 
den affischen avslutade folkkam
panjens bildgrupp en fm insats. 
Vill ni se deras affischer igen kan 
ni så småningom vända er till Ar
kivmuseet, som klokt nog har bett 
att få en uppsättning. 

Fast bildgruppen kan nog kom
ma igen på något sätt, i enlighet 
med affischens budskap. Enighe
ten om att fortsätta kampen är 
nämligen kompakt inom fokkam
panjen i Lund, och många, många 
har hört av sej för att skaffa de 
nya »Kampen fortsätter»-märkena, 
som dock inte är levererade än. 

En tid framåt består den gamla 
organisationen med lokalgrupper 
och styrelse. ·Den senare avlöses 
dock snart av en interimsstyrelse 

Men å andra sidan så behövs 
ju verkligen daghem, fritid shem 
och lågstadieskola så förtvivlat 
väl... 

VPK och Ö Torn 
VPK har tidigare tagit ställ

ning för den stadsplan som nu 
gäller för byn: Men detta hai inte 
skett utan ganska stor tvekan och 
omfattande diskussioner, främ st i 
VPK :s stadsdelsgrupp Oster, där 
man tryckt på vikten av att den 
unika miljön inte får förstöras. 
Den nu aktuella situationen har 
inte hunnit diskuteras, varken av 
VPK :s kommunalpolitiska utskott 
eller av stadsdelsgrupperna. Men 
den diskussionen kommer givetvis 
igång nu. 

Bidrag till debatten 
Jag tänkte här lämna några fråge
ställningar och synpunkter till de
batten (Jag är själv bosatt på 
Östra Torn och är både angelägen 
att bevara byn och få in mitt barn 
på dagis på Ö Tom, så jag borde 
vara . rätt person att -göra det ... ) 
- Äi det möjligt, arkitektoniskt 
och funktionsmässigt, att utforma 
de nya husen så att de ser ut näs
tan likadant som de lador som 
rivs? Eller kommer nybyggnaden 
att innebära en kraftig miljöför
ändring? 
- Är den här placeringen verkligen 
bra? Bussgatan stryker tätt intill 
den aktuella gården. 
- Har man undersökt möjligheter 
till alternativa placeringar? Några 
sådana förslag: Att man bygger 
om lägenheter på Spexaren och 
Djingis Khan till lägenhetsdag
hem. Att inte kyrlcan ska få 
stora fritidslokaler i det nya 
centrumhuset Fagotten (omedel
bart söder om byn), utan att 
t.ex. ytterligare en fritidshem s
avdelning inryms där. Att man 
undersöker möjligheterna till att 
använda befintliga lokaler i byn, 
eller att bygga i mindre störande 
lägen. Jan Hinderson 
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vars främsta uppgift är att orga
nisera den fortsatta diskussionen 
fram till beslut om fortsatt pro
gram och organisation. Den saken 
avgörs dock inte bara i Lund -
en viss del behålls av folkkampan
jens centrala kansli, och i slutet av 
april blir det en rikskonferens, dit 
Lund naturligtvis ska sända dele
gater. 

Det fmns aJ.I.tså själva grund
förutsättningen för en fortsatt 
kampanj, nämligen en massa män
niskor som är beslutna att kämpa 
vidare. Men vissa problem måste 
lösas. Ett är lokalfrågan: den nu
varande kanslilokalen på Bantor
get är sannolikt för dyr. Att tä tag 
på något annat är å andra sidan 
inte lätt : bristen på lokaler för 
ideella föreningar är en gammal 
skandal i Lund. 

An sv . u t g.: Mon ica Nymark. Sättn l:1g & layout : VB-red . Tryck : acupress lund 

Bakom den stora gula biblioteks
muren vid Petriplatsen finns en 
staty (kallad Animation III} och 
sommartid dessutom vackra blom
sterlådor och sandditon. Och bän
kar att vila sig på. Men få lunda
bor torde veta om dess existens, 
än fä"e har väl varit inne på bib
lioteksgården. Grinden ditin är 
oftast låst_ Och muren kompakt. 

Dessa sakernas tillstånd ska dock 
inte skyllas på biblioteket, utan 
fastmer på Universitetet, som äger 
Petriplatsen. När det nu snart 10-
åriga biblioteket byggdes, krävde 
Universitetet att Petriplatsen skui
le bevaras intakt som en avgränsad 
enhet och krävde, &om konse
kvens av detta, att muren bygg
des. Helst skulle den varit ännu 
högre. Att, som först föreslogs 
från bibliotekshåll, lägga huvudin
gången över Petriplatsen, upp
fattades som ren profanering av 
den gamla medeltida f.d_ kyrko
gården. För biblioteket hade detta 
annars varit en bra lösning av 
entn!frågan, man hade troligen 
sluppit den handikappovänliga 
stora trappa, som nu skämmer · 
bibliotekets huvudingång. 

Nu tio år efteråt borde tiden 
vara mogen att göra något åt sa
ken. Lunds kommun borde ome
delbart kontakta Universitetet föi 
en överenskommelse, som resulte
rar i en rivning av muren. Petri- ' 
platsen borde därefter förlängas 
in i bibliotekets 'armar', dvs. 
integreras med biblioteksgården_ 
På så sätt får man en större grön
yta med sandlåda, blommor och 
staty. Det kunde bli en inbjudan
de plats att läsa sina nylånade 
böcker på. 

Vem tar initiativet? Eller ska 
lundaborna även i fortsättningen 
behöva notera hur parkförvalt- · 
ningen år efter år planterar ut 
blommor, som ingen får njuta av? 

N TRÄFFPUNKT MARX. Öppet 
hus lörd. 29/3 frlln kl. 19, Bredg. 
28. T.Peterson: Den reellt och 
icke-reellt existerande litteraturen 
i Sovjetunionen . 
VPK IF_ Lörd. 29/3 träning pli 
Lerbäcksskolan (utomhus vid gott 
väder). 
VPK:S SANGGRUPP. Träning pli 
lokalen, Bredg. 28, sönd. 30/3 
kl. 19 (tex•er inför 1 maj). 
SDG ÖSTER . Möte sönd . 30/3 
kl. 17 Linera fritidsgllrd. 
PASKVANDRING: Än är det 
inte för sent att anmäla sig. 
Till Gunnar Sandln, 147505. 

REDAKTIONSUTSKOTT 
För nr 12: Arne Gustafson och 
Monica Nymark . 

Påskstängt 
VB håller påskstängt och ut
kommer nästa gång fredagen 
den 11 april. 


