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Fredqgen den f l! juni. 

Till minne av Lundabladet 

Kommer ni ihilg Lundabladet? 
,>Lunds enda oppositionstidning1> 
som den stolta {och lögnaktiga 
tycker VB) dcvtsen lydde. Sedan 
en dryg månad tillbaka är Lunda
bladet nedlagt, eUcr snarare upp
suget. Lundanyhetcma får nu 
trängas mellan Eslöv och Trelle
borg i Arbetets del 2. 

Tysnaden kring Lundabladcts 
nedluggning star i skarp kontrast 
till ståhejet kring dess födelse för 
5 Jr sedan. Arbetet gick ut med 
en stor reklamkampanj, Lunda
bladet innebar att man gjorde en 
-,atsning pa Lund, ett försök att 
bryta Sydsvemkans dominans. 
Men i lilchet med den nu nedlägg
ningshotade tidningen Reportage 
besannades att det inte räcker 
med marknadsföring för att sälja 
en tidning. Det maste finnas något 
att läsa i den ot-ksä. 

Själva iden med Lundabladet 
v.~r ju bra annar~. En liten tidning 
i tidningen. med en egen lokal 
profil. Men kvalilen pa Lundahla
det har inte varit mycket att gläd
ja' ö;er. Ofta har tidningen varit 
generand e tunn. Enstaka bra ar
tildar och »avslöjanden» har inte 
kunnat hja.lpa upp helheten. 

De t avgörande felet med 
Lundallladet är väl <•t! man inte 
förmått vara den där >·Oppositions
tidningem>. »Opposi
tionstidningem: Lund~biadet har 
varit ungefar lika tandlo> som den 
socialdemokratiska »Cppositions
politikem>. Den har kunnat gläfsa 
mot bnrgarna. Mrn niir det gäller 
det allmänna myglet, den samför
ståndsanda som härskar i ae flesta 
sammmw.r;;. har Lundablallet 
inte haft mycket att säga. Till bil
den !tör också att varje socialde
mokratiskt initialt\' slagits upp 
tUr obetydligt det ~n varit. Medan 

VPK, speriellt efte• senaste valet. 
antinr-en tigits i11j;i! eller omnamnb 
ytterst motvilligt. 

Den lundensiska socialdemo
kratins svaghet har orks<l varit 
L 'tndabladets fall. Satsningen pa 
et t särskilt Lundablad har inte 
ge tt tillräcklig utdelning i form av 
upplaga. Man väljer det defensiva 
alternativet och lägger ner tidning
en. 

Upp~ugnin!!cn i Arbetet har 
om man kan dom a efter de veckor 
som gatt inneburit alt Lu ndama
terialet snarare minskat än ökat 
pa •>dc stora tidningssictorn ''· Den 
spcc1ella braktar '>Om ändd ranns 
genom den egna tidningen har 
helt förwunnit. 

Veckobladet är nu LunJs enda, 
inte bara oppositionstidning. ut.m 
ock:,å tidning. 

Häsofarlig 
lo t i Lund 

UTESLUTEN 
VB ringde upp Bocl Pettersson, 

förskollärare i Lund, och en av de 
72 förskollärare som uteslutits ur 
Facklärarförbundet: 
- Idag {onsd) fick jag telegram 
från förbundsstyrehen om att jag 
var utesluten fr o m fredag den 
13/6. Förra lördagen gick de ut 
med ultimatumet vi fick \"• ra kvar 
i förbundet om vi avstod fran att 
ta centrala och regionala förtroen-
deuppdrag till 1983. Det skulle vi 
svara pa till i måndags! l accepte
rade, 2 svarade nej, och vi övriga 
bad om betänketid. Svaret på den 
begäran blev att vi uteslöts. 
- Dc ville tydligen ab sol u t ha bort 
oss innan SFL-kongressen som 
börjar pa söndag. Jag skuUe varit 
kongressombud, men nu får min 
suppleant illa istället. Men ett 20-
tal platser blir tomma eftersom 
både ordinarie och suppleant ute
slutits. 

En ny undersökning visar att luftföroreningarna på en del 
hårt trafikerade gator i Lunds centrum vid vissa vadertyper 
överstiger yärldshälsoorganisationens gränsvärden. 
Lundaluften är så dålig att Världs- om gatubredd, hushöjd, trafikbe
hälsoorganisationens (WHO) rilct- lastning mm och järnfört med oh
varden vid vissa vaderlekstyper ka väderlekstyper. Utslagsgivande 
klart överskrids på belastade gator är luftens rörlighet. När det inte 
i centrum, har hälsovårdsnämnden biaser och när luften på grund av 
fått veta vid en föredragning. Det temperaturförhållandena inte rör 
är forskare vid tekniska högskolan sej i höjdled, blir luften som sämst. 
som pa nämndens uppdrag under- Vid sactana tillfällen översknds 
sökt saken. WHOs rilctvärdcn på en rad större 

Hälsovardsmimnden har redan gator i och kring stadskärnan, bl a 
tidigare efter initiativ från YPK pa den i samband med p-huse_! ak
mätt luftföroreningarna på ett par tuella Stora Söderga tan . Åtskilliga 
hall i stadskärnan. De mätningar- andra gator hamnar i en zon med 
na angav inga anmärkningsvärt gränsvärden. , 
höga halter. Men förvaltningen be- Det är bra att nämnden nu fatt 
tonade att den mätmetoden inte fram dessa uppgifter, som viii 
var sa tillförlltlig och representativ snart blir publicerude i mera defi-
och hänvisade till kommande un- nitiv form. Sen återstår det att få 
dersökningar som byggde pä simu- trafikplanerare o~h andra att dra 
lermgstekni.K. dc praktiska slutsabcrna av de 

Det har tagit tid att fa fram de fastställda hälsoriskerna. Erfaren-
uppgiftern,l, men nu har alltså en heterna visar att det inte gårutan 
första presentation skett. Man har medvl'len, politisk kamp . 
i en stor dator matat in uppgifter 

- Det blir nog en stormig kongress 
redan fran böJjan. De bada inled
ningstalen hålls av Sfo'Ls ordför
ande Gunnar Rundgren. som varit 
den drivande kraften bakom ute
slu tningarna och TCO-ordföran
den Lennart Bodström, som varit 
emot dem. 
- Vi uteslutna ska också träffas i 
Stockholm på söndag. Vi kommer 
att begära skiljedom, och arbeta 
för att vi ska bli återvalda till vårt 
fackförbund. 

Bryggeriet: bygglov /byggstopp 

Regeringen har just fastställt 
byggnadsplanen för kvarteret 
Bryggrriet. Thomas Schlytcr t vpk) 
kräver i en motion till fullmiik
tige att man skyndsam t ska beslu
ta on nybyg),'Tiadsförbud. 

Det tir den privata byggfirman 
John Ma,:son som avcr marken 
och vill hyggd. Planen är med sin 
överexploatering sa dalig att l~ns
styrelsen och planverket ogillade 
den . Även borgerliga politiker har 
tagit intryck av krit iken och satt 
igang arbetet pa en i'lte fullt så 

dalig plan , som även omfattar den 
omistliga gamla bryggeribyggna
den mot Kävlingcvägen. 

Bakom den bästa planen för 
kvarteret står dock miljögruppen 
AHG. Dc har insett alt det aldrig 
kan bli ett bra omradc med tung 
och har d t r a fik p a tre omgivanJe 
ga w r, och vill •lärför bl a t a bort 
bilarna från Kävlingcvägens •ydli
g<Lste del. Då far man plats bade 
med bra bost~ctrr och tillräckliga 
friytor. (Socialdemokraterna har 

ocksit konstaterat problemet med 
trafiken men drarmotsatt slutsats. 
Dc vill ta bon bostäderna och helt 
f} Ila kvarteret med parkeri ng!) 

l:ör att bättre eller mi ndre då
liga plan•·r ska få en chans krävs 
nu Jtt man inte börjar bygga efter 
den just antagna. Därför finns kra
vet pa nybyggnadsförbud i motio
nen, som f ö kravcr ätgärder för 
att trygga existensen för bryggeri
byggnaden, som utsatts för fler
årig vanvttrd. 
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Semestersabotören 
Sommarstiltjen sänker sej över 
Lund och även över VB-redaktio
nen . Vi släntrar ner till rådhuset 
för ett sista reportage innan vi går 
i sommaride, och ställer några 
standardfrågor om kommunalpoli-
tikernas semesterplan€;!. · 

Den förste vi möter är Henrik 
Hermenln (fp), som låter höra ett 
glädjelöst skratt. »Semester? Har 
ni inte hört om när gatunämnden 
skulle göras om? Jag var ordföran
de där och tyckte förslaget var jät
tedåligt Men Sverker Oredsson 
passade på att driva genom saken 
på ett folkpartimöte som han viss
te jag inte kunde vara med på. Det 
blir att stanna i Lund i sommar, 
för annars ryker min plats i kom
munstyrelsen.» 

Kommunalrådet Ryde (m) för
säkrar emellertid att han tänker 
ta en rejäl semester. »Framf<irallt 
i Lund~ård , men jag ska även be
söka Domkyrkan och Kulturen . 
Nättema tillbringar jag förstås på 
golvet i mitt tjänsterum. När j ag 
var på repmånad sist kallade Sver
ker in 20 poliser för att ta hand 
om hälften så många demonstran
ter. Vem vet vad han tar sej till 
om det blir fler ockupationer - ni 
ska veta att Wendes artillerirege
mente var här och rekade eldställ
ningar i samband med promotio
nen. En så nervig person i ledning
en måste övervakas noga, annars 
ryker den borgerliga majoriteten i 
nästa val.» 

Hans partibroder Olof Nord
ström ser olycklig ut . »Såg ni den 
sadistiska glansen i Sverkers ögon 
när han förklarade att förvaltning
arna måste spara? J ag får stanna 
och bevaka min isbana. Fast jag 
hade ju tänkte mej en ordentlig 
tältsemester. Mycket olyckligt att 
det inte finns nån campingplats i 
Lund .» 

Den trygge odalmannen Nils 
Arne Andersson (c) förklarar att 
han tänker vistas en del hemma i 
Sandby under sommaren. »Fast jag 
har skaffat radiotelefon på trak
torn och tröskan, och så får dräng
en sitta och hålla bilmotorn i gång 
så jag snabbt kan ta mej in till 
Lund.» 

På utgående möter vi ännu en 
moderat, den uppåtsträvande Ben
ny Jönsson i fritidsnämnden. »Jag 
hade nog tänkt mej en segelsemes
ter, men . . . Efter valet i höstas 
utgick det ett påbud från Sverker 
Oredsson att vi måste hålla efter 
kommunisterna. Så jag skrev en li
ten insändare i Sydsvenskan. Men 
jag vecklade in mej i ett citat, och 
nu påstår Sverker att jag är ett ho t 
mot borgarnas anseende bland 

1 
de akademiska väljarna och måste 
!asa på. Så nu blir det somm~rkur
ser för hela slanten . . . N 1 s01p 
skriver och läser böcker och sa, 
heter det inte 'Saliga äro de som 
göra så gott de kunna'? Det är ett 
citat från Strindlund eller vad han 
heter som jag tänker ~nvända i 
nästa msändare.» 

FÖDDA: 
Sally , 5/6-80 
Lena och Be1nt L ml~rz.1 

Fobia e,, 1/6-80 
Marie Green, Lennart Lofl'ing 

Från det kommunala ... 
TJEJERNA 
I FRITIDSNÄMNDEN 
Vet är svärt att inte tappa hakan 

NEDGRÄVT P-HUS 
. P-hus vill ju VPK inte ha. De är 
fula och onödiga monument over 
bilkulluren, som kommer att van-l när man läser vad de t kosaratt ha 

fritid i Lunds kommun. Fritids
nämnden satsar hårt på dyra id-
rottsanläggningar, men det vill 
VPK-tjejema i nämnden, Eva 

. pryda stadsbilden i långa t:Jder 
efter att utvecklingen gjort dem 
ännu mer onödiga. 

Svegborn och Ulla-Britt Thoren, 
ha ändring på. De skriver i en lång 
reservation till nämndens budget,: 
»Fritid är mer än idrott och moti
on. Det behövs en ändrad inrikt· 
ning på fritidsnämndens verksam
het. Här kan nya verksamheter, 
som t ex kommunal bio och allak
tivitetshus komma in i bilden. 
VPK är självklart inte emot idrott, 
men den är idag väl tillgodosedd 
och bör inte få öka mycket mer.» 

Det har ville VPKs representan
ter inte ha: Asfalt på Klostergår
dens idrottsanläggnings P-plats för 
130 000, gevärsskjutbana för fem 
och en halv miljon, P-plats på 
Norra idrottsplatsen för nära mil
jonen, skjutbana på Sankt Hans 
backar för över en halv miljon och 
en ny ishall på norr för 12 miljo
ner. 

Det här ville man ha, i motsats 
till nämndens majoritet : Carnpin 
plats senast 1983 istället för -85, 
bygglekplats på Nöbbelöv 198·1, 
ombyggnad av "rritidsgården på ö 
Torn 1982, tidigareläggning av i 
idrotts- och fritidslokaler på Söd
ra Mejeriet...Nämndens majorite t 
ville också minska anslaget till 
»Fritidskub> med 150 000 - men 
det ville inte VPKarna ~å med på. 
VPK fick inte heller nagot gehör 
för kravet på en ny fritidsledar
tjänst på Fäladsgården, och Sveg
born/Thoren reserverade sig också 
mot att nämnden inte ville öka 
driftskostnaderna på fritids~år
darna med en halv miljort om aret 
-många ideer och uppslag blir ald
rig genomförda pga pengabrist. 

Men om man graver ner P,-plat: 
se rna då? ... Det vill man go ra p a 
Södra Lasarettsområdet Under 
markparkeringen med ·entre från 
Biskopsgatan vill man bygga en 
lika stor P-plats till. Det skulle 
bli parkering för de universitets
anställda i Byrålogen. 

Men de universitetsanställdas 
entTägna fackliga kaJ!lp för fler 
parkeringsplatser har inget stöd i 
VPK : Det finns ingen anlednin~ 
att bygga fler P-platser i ett sa 
centralt beläget område, med 
goda bussförbindelser och dessu
tom precis brevid en cykelled. 

UNGDOMAR 
UTAN PLATS 
l pressen förfasar man sig över 

Dalbyungdomens desperata exa
menssupande i Lundagård. Men 
moralister i alla läger bör kanske 
fundera ett par minuter över sam
bandet mellan supandet och det 
forhå.llandet att näst N. Fäladen 
var Dalby rektorsområde det som 
drabbats hårdast av bristen på 
gymnasieplatser. 40 ungdomar 
därifrån blir utan plats i höst. 

Lunds skolmyndigheter har över
tagit 30 platser på el-telelinjen på 
AMU-centret i Furulund (utbild
ning av radio- och TV-reparatö
rer) . Det var väl i alla fall ett bra 
initiativ för att hjälpa dem som 
blivit u ta n gymnasieplats? 
Haken är bara den att de 30 

platserna är platser som AMU 
lagt ner för att de som gått kursen 
inte fått jobb! 

Hungerstrejk för Uruguay 
13 - 15 juni genomför CNT (A r- »I nte ar det fråga om demokrati 

betarnas centralorganisation i när endast två högerpartier ska få 
Uruguay) vä~\dsomfattande mani- verka ellero om. bara en l?resident-
festationer. Over hela världen, i kandidat far stalla upp till val och 
27 länder , kommer uruguayanska dessutom utses av militären.», 
flyktingar att hungerstrejkaför att konstaterar VPK-Lund 1 ett ut-
rikta uppmärksamheten mot och talande till stöd för aktionen. 
darmed avslöja Uruguay s hars- . l Lund inleds en hungerstrejk på 
kande militärjuntas P.lan.er på att f'olke ts Hus fredagen den 13e och 
g!ira en skenliar legafis.enng av re- pågar till söndag den 15e juni. 
gunen 

Tidernas fest! 
Den 30-31 augusti bjuder Vecko
bladet till fest på St Har1s backar. 
Redan nu tror vi oss kunna lova 
att det blir en fest med många 
oväntade inslag, oväntade fr a för 
dem som har fyrkantiga föreställ
ningar om vad som är progressiv 
kultur. eller om vad VPK kan hitta · 
på. VaJ som är vulgärt eller ;nob
bigt, jönsigt eller seriöst, prole
tär eller småborgerlig kultur kom
mer att ställas på huvudet, eller 
på fötter. 

l vim let blanJas pensionäre r 
och barn, raggare och punkare, 
svart ·kallar och svensöner, Harle
kin och Sverker Oredsson. Dansar, 
leker, fro Sbar , flamsar. Hör på mu
sik, ser p:l teater, skju ter prick, 
kastar va rpa. Uppläsningen av 
avantgardistisk poesi blandas med 
månglarnas rop och barnens l ju l 
frJn karusellerna, dofterna från 

grillarna och u tedassen stiger ti ll 
väde1s med ballonger och drakar, 
och skäggiga damen viimer arm
brytningen till tonerna av Sclm
berts ofullbordade. 

Vi sionerna är storstilade, idtl
erna många och planerna vidlyf
tiga. Men fö1 att det ska bli tider
nas fest behövs också din hjälp, 
käre VB-läsare. For fler och bättre 
idtler, och för a tt genomföra dem 
~Ila. Det finns en mångfald av 
olika arbe tsuppgifter, stora och 
små, ,mder sommaren och under 
själva festdagarna. Det blir ett ro
ligt arbete, så kontakta redan idag 
endera Lena Frennmark 148314, 
Arvid Gunnarsson 111250, Ingrid 
lönsson 135578, Daniel Kalids 
129897 (1246/1094), Joachim 
T<etzlaff 129098, Bo Rothstein 
57 537, eller skriv till VPK, 
Bredgatan 28 . 

Ansv. utg.: Mon ica Nyme~ r k Siltt niniJ & layout: VB-red. Tryck:acup ress lund 

Data på 
biblioteket 

Trots att stadsbibliotekets per
sonal via sina fackföreningar 
mot~tt sig att kommunen i det 
nuvarande läget inför Biblioteks-
tjänsts datasystem BUMS 
femårsplaneringen 
har socialdemokraternas represen
tanter i Biblioteksnämnden okri
tiskt ställt sig bakom biblioteks
chefens förslag. Det är lite märk
ligt med tanke på den debatt som 
förs inom SAP och i Arbetets 
spalter. Man kunde av denna de
batt tro , att när det gäller data ska 
just de anställdas synpunkter vara 
värda beaktande. 
Personalen har inte principiellt 
tagit avstånd från datatekrliken, 
men har framfört tungt vägande 
skäl för att man inte ska hets fram 
datorisering av folkbiblioteken. 
Systemet har stora brister, det är 
dyrt, tekniken kan vara sv!!rhan
terlig för låntagarna, man blir helt 
beroende av ett monopolföretag, 
framtida jobb kommer att för
svinna, arbetssituationen .i kon
toristsidan kanske försämras etc. 
Varför kan man inte vänta till den 
statliga biblioteksutredningen har 
sagt sitt? 
Att borgarnas ögon böljar glänsa 

så fort ordet rationalisering 
det kan man fatta . Men att social
demokraterna visar sig så totalt o
intresserade av fackens inställning, 
det är minst sagt märkligt! 

. ' 

Metallsjuan 
Följande resolution, som lagts 
fram av sex Alfa Lavall-arbetare 
antogs på Metall ?:ans möt 5/6~ 

»Vi kräver att nyanställda, som 
inte haft förvärvsarbete i tre må
nader och därför inte heller varit 
anslutna till fackförening denna 
tid, skull få konfliktersättning i 
samma utsträckning som övriga 
genom att metalls förbundsstyrel
se lämnar dispens. 

De som kommer direkt från 
skola eller arbetslöshet har dels 
inte haft någon möjlighet att upp
fylla bestämmelserna för att få 
ersättning, dels har de ofta sämre 
ekonomi än sina arbetskamrater 
och kan drabbas hårt också av en 
kortare lockout eller strejk. 

Det är också viktigt att ungdo
mar som just kommit ut på en ar
betsplats och hanar mitt uppe i 
en konflikt får veta att fackets 
solidaritet gäller för dem också. 
Detta kan få stor betydelse för 
deras förtroende för facket och 
för deras fackliga aktivitet i 
framtiden. 

Vi är övertygade om att Metalls 
konfliktkassor orkar med dessa 
dispenser, som naturligtvis bara 
ska gdl/a dem som gått med i 
facket så snart wm möjligt efter 
att de anställts. >J 

FRÅN REDAKTIONEN: 
Läs detta Veckoblad noga. Inte 

bara för att det är det 200e sedan 
starten i oktober 1975, det är ot:k
så det ~is ta innan sommaruppehål
le t. 
VB kommer ig.!n den 15e Augus

ti . . 

R ed för nr 21 var Jan HinJerson 


