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Borgarnas budgetförslag: 
KRAFTIGA NEDSKÄRNINGAR 

Det blir kraftiga sociala ned
skärningar i Lund om de sty
rande borgarpolitikerna får 
som de vill. I det förslag som 
kommunens budgetberedning 
nu lagt fram ska 38 miljoner 
sparas in på driftbudgeten 
och 11 O miljoner på investe
ringsbudgeten för de närmas
te 5 åren. Sparplanerna inne
bär att mängder av angelägna 
projekt inte blir av: 

Polhemsskolans planerade 
ombyggnad och tillbyggnad ; . 
blir inte av. Gyronasiekliniken 
på Apelskolan läggs ner. An
slagen för lägerskolor och 
samlad skoldag skärs ner. 

Flera daghemsbyggen -
Gunnesbo, Linero, S Sandby, 
Veberöd, Genarp - senare
läggs med ett eller flera år. 
(Istället satsar man på fler 
familjedaghemsplatser). Tre 
bygglekplatser - Gunnesbo, 
Nöbbelöv, Klosters säteri -
st ryks bort helt och hållet. 
Detta är också fallet med 
biblioteksfilialen på Linero. 
stadsbiblioteket har inte hel
ler fått anslag för att öka sin 

arbetsplatsutlåning och upp
sökande verksamhet bland 
barn och ungdom. 

Den planerade cykelvägen 
längs Höje å och Rinnebäcks
dalen flyttas tre år framåt, 
till 1984. Och till 1983 får 
vi vänta på trafiksignaler vid 
Bantorget. Tillbyggnaden av 
Bollhuset liksom camping-

platsen och ishallen på Norra 
Fäladen flyttas till en oviss 
fram tid bortom den nuvaran
de planperioden. Också dis-
kussionsprotokollen från 
kommunfullmäktige ryker 
med i nedskärningsvågen. 

Men något satsar man väl 
ändå på? Jodå , bl a 14 miljo
ner till upprustningen av 
Grand Hotell .. . 

- Det finns ingen anled
ning för moderaterna att för
söka besätta posten som kom 
munstyrelsens ordförande 
med en moderat. Sverker 
Oredsson (fp) är minst lika 
reaktionär som moderaterna. 

Det säger Rolf Nilsson, 
VPK-representant i kommun
styrelsen i en första kommen
tar till budgetberedningens 
förslag. 
~I Sydsvenskan presente

rades detta förslag under rub
riken 'Lundaborna slipper 
höjd skatt'. Man borde ha 
skrivit: 'Lundaborna slipper 
nya daghem', eller 'L unda
ungdomar slipper gymnasie
platser'. 

- Det här är en konse
kvent klasspolitik. Borgarna 
klämmer åt arbetarklassen 
och andra ekonomiskt svaga 
grupper. De gör hänsynslösa 
nerskärningar när det gäller 
skolor, daghem och annan 
viktig social service. Samti
digt slänger dom ut 14 mil
joner på Grand Hotell. Kje
derkvistska gården låter man 
först förfalla totalt, och nu 
pumpar man in 8 miljoner för 
att rusta upp den. Det är 
inget förnuft som styr deras 
planering. 

- Vi kommer absolut inte 
att acceptera den här reak 
tionära budgeten! 

Nedskärningarna drabbar sjukvården 
Lunds lasarett är stans största 
arbetsplats. Vi betalar 12:- på 
varje hundralapp i landstings
skatt, och merparten av dessa 
pengar går till sjukvård. 

Under majlandstingsmö
tet framlades en s-årsbudget 
av den borgerliga majoriteten , 
som inne bar i stort en 1-pro
centig nedskärning årligen av 
den somatiska sjukvården. En 
uppenbar nedskärning mot ti
digare planering, och en efter
gift för den borgerliga rege
ringens hets mot den offent
liga sektorn. Efter semestern 
hade dessutom landstingsrå
det Stig F. Hansson (c) fräck
heten att gå ut i pressen och 
meddela att den 1-procentiga 
åtstramningen inte skulle räc
ka, utan att det behövdes 
ytterligare "sparande". I en 
intervju i landstingets tidning 

Gripen talas det om 5-procen
tig nedskärning! Anledningen 
till den raserade kalkylen är 
borgarnas "felräkning" på lö
nenivån. Tydligen ansåg man 
att årets avtal var ovanligt 
fett för löntagarna! 

Vad innebär sparåtgär
derna? 
Stig F. Hansson framlade ock
så olika alternativa sparförslag 
alla lika dramatiska. T .ex. 
stopp för vikarietillsättning 
vid all korttidsfrånvaro , in
dragning av vissa hälsokon
troller, uppskjutning av lång
vårdsutbyggnaden m.m. Hans
son är dock så pass demokra
tiskt sinnad att han låter de 
olika sjukvårdsdistrikten, och 
därefter de olika klinikerna 
själva besluta om hur man 
"vill spara". Det kan man 
kalla decentralisering. 

Men vad innebär sparåt
gärderna konkret? Veckobla
det har talat med Lotta 
Kanter, i VPK :s vårdar betar
grupp. 
LK: Tendensen är solklar. 
Det är personalen som ska 
minskas. Genom inskränkt 
vikarietillsättning ökar själv
fallet belastningen på den 
övriga personalen. Arbetsför
hållandena tenderar att bli 
allt sämre. Jag tror att borgar
nas åtstramningspolitik kom
mer att bli en ekonomisk bu
merang. Dessutom rör det sig 
verkligen om klasspolitik. 

Vårdpersonalens utsvett
ning ökar, samtidigt som bor
garregeringen höjer taxor på 
läkarbesök och läkemedel. 
Att underlåta att tillsätta vi
karier vid sjukfrånvaro med
för att personalen pressas att 
arbeta av arbetskamraterna. 

Ett gammalt och beprövat 
arbetsköpartrix! 
VB: Hur kommer VPK:s vård
arbetargrupp att bemöta ho
tet om nedskärningar? 
LK: Vi vet inte idag de exakta 
effekterna, alltså var "spar
åtgärderna" ska sättas in. 
Men hittills planerar vi att ge 
ut ett tema-nummer av vår 
tidning Vårdarbetaren om 
nedrustningen av sjukvården, 
samt att arrangera ett offent
ligt möte. Dessutom tycker 
jag att det är viktigt att vi 
diskuterar nedskärningen på 
våra avdelningar med arbets
kamrater, och försöker stimu
lera till facklig och ')>olitisk 
aktion, och inte accepterar, 
via MBL-förhandlingar, bor
garnas recept på de ökade 
sjukvårdskostnaderna. 
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Många anar att något är på 
tok i den här världen. Ar 
överösta av alltför stora pro
blem: världssvält, krig, miljö
förstöring, ekonomisk kris; 
utsatta för övergrepp från 
företag och myndigheter; 
tror inte på herrarnas och 
de lismande politikernas åt
gärdanden. Vet inte riktigt 
vad som är galet, blir miss
modiga, försöker glömma det 
svältande barnets ögon i mor
gontidningen, morden i TYs 
nyhetssändning, det de hörde 
om cancerframkallande äm
nen i maten, att också den 
fabriken skulle läggas ned . 
Blir rent av misstänksamma 
mot dem som hävdar sig 
veta , som försöker göra nå
got. Eller helt annorlunda: 
söker sig ut ur den nedtryc
kande instängdheten, upptäc
ker alla de andra i samma si
tuation , börjar tro at t det 
trots allt går att göra något 
åt det dåligt förhandenvaran
de. Bryter då också upp ur 
det blotta antagandet, vill 
nå insikt - 'När man rätar 
på ryggen följer huvudet 
med'. Söker, med hoppet 
om en bättre värld som driv
källa och med omvälvningen 
av den nuvarande som mål, 
orientera sig i tillvaron. Den
na orientering sker med be
grepp och analys, med - visar 
det sig - marxismen som ett 
oundgängligt redskap. 

Men kunskapens väg är re
dan från början svår, så oer
hört mycket svårare än man 
hade trott. Det är nog så 
svårt att fatta de marxistis
ka texterna, men det räcker 
inte , men måste tillägna sig 
dem , belysa sina egna erfa
renheter med dem , lära sig 
använda dem i nya samman
hang, tänka självständigt. 
Marxismen är inget fixt och 
färdigt system där man slår 
upp det rätta svaret i hand
böckerna, föredragshållaren 
eller studiecirkelledaren serve
rar inga sanningar som man 
utan vidare kan slicka i sig, 
det gives inga oemotsägliga 
auktoriteter, vare sig Moskva 
eller Peking, vare sig parti
styrelsen eller kunniga kam
rater. Det krävs ett ihärdigt 
arbete; en kunskapskropp 
som inte utvidgar sig förfaller 
och ett · tänkande som inte 
förmår att ständigt överskrida 
sina positioner är inget tän
ka.n d e a&. 

Uet finns också fallgropar 
på vägen, i synnerhet i en 

universitetsstad och i en parti
organisation som VPK Lund. 
Det är alltför lätt att glömma 
de ursprungliga drivkrafterna 
till kunskapssökandet; att pri
märt använda begrepp och ut
tryck för att briljera i diskus
sionerna, varvid de snart för
lorar sin mening; att bli oför
mögen att förmedla sin kun
skap till andra, rent av i bit
terhet dra sig undan i ett 
enbart privat vetande - vilket 
ju aldrig kan vara något egent
ligt vetande. Alltså en kun
skap otjänlig för orientering, 
ohjälpligt abstrakt, omöjlig 
att omsätta i handling. Men 
det är också alltför lätt att 
undvika den djupare teorin, 
att söka genvägar till praxis; 
en praxis som då blir perspek
tivlös, drunknar i dagspolitik,. 
bara förmår att skrapa på. 
ytan. Med kunskapen stym
pad till blott praktiska färdig
heter eller reducerad till spe
cialistkunnande i utskott eller 
bisarra kommunala nämnder, 
alltså utan att vara konkre
tiseringar i-marxistisk mening: 
genomlysta, genomförmedla
de utifrån ett helhetsperspek
tiv , utifrån insikter i sam
hällets djupaste sammanhang 
och medvetet om hela den 
process som för till målet. 
Det är då ett specialiserande 
på fiendens villkor, som i 
värsta fall bidrar till att un
derblåsa vanmakten och be
slöja de i grunden inte alls 
otillgängliga förhållandena. 

Vi måste kollektivterindra 
oss om att 'Das Kapital' fort
farande - jämte ryska revo
lutionen - är ' den skarpaste 
projektil som avlossats mot 
borgarklassens huvud'. (Marx) 

En rad progressiva organi
sationer i Lund ska just 
börja , eller har just börjat 
sin studiecirkelverksamhet. 
Information om VPKs stu- · 
diecirklar får du av Marian
ne Sonnby 13 19 75. Om 
du vill gå dina egna vägar: 
botanisera i Bokcafets hyl
lor . . 

Skorpor åt folket, tårta 
åt tjänstemännen 
När Lunds svångremsbudget 
presenterades i måndags kun
de man se i Sydsvenskan hur 
Sverker Oredsson (fp) bjöd de 
närvarande på skorpor och 
vatten. Men vad vi inte fick 
se var att sedan, bakom ku
lissen, tjänstemännen trakte
rades med tårta av samme 
Sverker. 

Hur djup får symboliken 
egentligen vara på Lunds 
stadskansli? 

Sverker och Lennart 
Det är som sagt besparings
tider och i sydsvenskan i vec
kan kunde man se opposi
tionsrådet Göransson låta sig 
bjudas på vatten och skorpor 
inför kamerorna. Jag är inte 
övertygad om klokheten i att 
alltför mycket ställa upp på 
den borgerliga kommunsty
relsens olika jippon - sist 
var det visst någon sorts cy
keltur med de andra råden. 
Det är givet att också poli
tiker behöver en mänsklig 
kontakt med sina kolleger 
över partigränserna, men ris
kerna är många. Jag känner 
en erfaren kommunalpolitiker 
som säger att när folk börjar 
tala om sina politiska mot
såndare vid förnamn så är det 
dags att dra öronen åt sig. 
Jag tycker jag har hört en 
och annan VPK-are tala om 
Sverker och det verkar far
ligt. Lennart har det dock 
aldrig varit tal om, det kan 
jag försäkra. 

Hrr Oredsson och Ryde 

Reservationslöst 
Det hände något ganska 
märkligt på gatu- och trafik
nämnden i förra veckan, som 
tidningarna missade. Det var 
VPK-ledamöterna som kunde 
lämna sammanträdet utan att 
ha avgett en enda reservation 
till protokollet. Det var visser
ligen inte så många ärenden, 
men det fanns en fråga som 
var som upplagd för de i 
nämndsammanhang klassiska 
l 0-1 -siffrorna vid votering
en. En person hade skrivit till 
nämnden och påtalat dels den 
bristande efterlevnaden av ge
nomfartsförbudet på Bytar
gatan och den ökande biltra
fiken på Lilla Fiskargatan, 
dels långsamheten i trafiksa
neringsarbetet när det gäller 
Mårtenstorget och Clemens
torget. Förvaltningen hade 
gjort ett intetsägande förslag 
till yttrande. 

VPK ställde förslaget att 
nämnden skulle begära trafik
övervakning från polisens si
da, att gatukontoret skulle 
begå självkritik och försöka 
komma på någon bättre lös
ning för Bytargatan och att 
nämnden skulle be stadsarki
tektkontoret skynda på med 
sin planering för trafiken 
kring Mårtens- och Clemens
torgen. Det var kort sagt ett 
typiskt orealistiskt och op-

portunistiskt VPK-förs!ag, 
som det brukar heta. Men, 
efter mindre justeringar i 
formuleringarna kunde nämn
den enas om just detta för
slag. 
Ny hållning 
Det inträffade är intressant 
och naturligtvis inte ett re
sultat av att nämnden in
togs av VPK-ledamöternas 
vinnande sätt. Vad som har 
hänt är i stället att opinio
nen i de egna leden börjar 
bli besvärande. Det rör på sig 
bland både borgerliga och so
cialdemokratiska gräsrötter 
som numera öppet vågar hota 
med att rösta på VPK. De 
egna partistrategerna märker 
ju detta och kan ju i längden 
inte finna sig i att VPK en
samt ska stå för en rimligare 
trafikpolitik med en mera re
striktiv hållning till bilismen. 
Gatu- och trafiknämnden har 
länge visat ett demonstrativt 
ointresse för den här sortens 
opinion och mest utmärkt sig 
för allmän negativism och 
passivitet. Om det här är bör
jan till en ny hållning från 
borgare och socialdemokrater 
så kan det bli riktigt roligt i 
nämnden och då får man väl 
finna sig i att en och annan 
fårdigskriven reservation går 
till spillo. 

Dock, en svala gör ingen 
sommar. P-husfrågan ska väl 
först drivas till det bittra slu
tet - läs fredagens morgon
tidningar om fullmäktiges riv
ningshesJu t för P-husinfarten 
på Drottensgatan. Det är en 
prestigefråga och inga argu
ment tycks bita. Annars har 
Gunnar Sandins argument i 
en insändare i sydsvenskan 
en del för sig - allt talar för 
att det kommunala P-huset 
blir en dålig affär. Till de 
välkända argumenten mot pri
vatbilismens indragande i 
stadskärnen har också kom
mit goda ekonomiska skäl 
- privatbilismen är en vikan
de bransch på 40 års sikt. 
Stoppa Tempos P-hus! L _if 

uc er 



VPK -oppositionen 
1 Landstinget 

DJINGIS KHAN 
från segregation 

Förra måndagens landstings
möte avlöpte i vanlig ord
ning. Dvs borgare och sossar 
på gemensam linje mot VPK. 

Den stora frågan för da
gen var landstingets remiss
svar på förslaget till ny hälso
och sjukvårdslag. 

Där var borgare och sossar 
eniga, liksom man för övrigt 
varit i utredningsarbetet som 
föregått lagförslaget. 

Det nya med lagen är 
framför allt att det är en ram
lagstiftning, som ger de en
skilda landstingen stor frihet 
att lösa de ålagda uppgifter
na, dvs ett' totalansvar för 
hälso- och sjukvården. 

Avskaffa privatvården! 
VPK menade att man kan ac
ceptera en ramlagstiftning, 
under förutsättning att det i 
lagens skrivs en en preciserad 
målsättning, som landstingen 
är tvungna att följa. Annars, 
menade bl a VPKs Olle Karls
son, kan borgarna inom ram
lagstiftningen, fortsätta den 
sociala nedrustningen även 
inom sjukvårdens område. 

VPK ställde sig positiv till 
att landstinget också lagstift
ningsvägen ålades hälsovår
den. Men även här menade 
man att åliggandena måste 
preciseras. Och för att vår
den ska bli lika för alla, som 
fastslås i lagförslaget, måste 
man avskaffa den privata, 

Indragning av VB 
De flesta prenumeranter fick förra 
numret, nr 2 7, först i måndags. 
Och en del fick ett ex av Vecko
bladet både i freda~s och i mån
dags. Detta beror pa att VB drogs 

· in i torsdagskväll, men att enstaka 
exemplar trots detta slan~ igeno~ 
postsorteringen. Anlednmgen _till 
indragningen var att en del miSs· 
förstånd och felaktigheter före
kom i en intervju med Birgit 
Krantz angående den nerlägg
ningshotade arkitektutbildningen 
i Lund. Eftersom felen upptäck
tes medan det ännu fanns en 
chans att rätta till dem bedömde 
vi det som viktigt att så göra och 
att trycka en ny upplaga av tid
ningen. Vi hoppas att detta inte 
kommer att upprepas. 

VB-red 

Rättelse 
1 Veckobladet nr 27 stod att läsa 
att den övriga pressen tiger om 
undersökningen av hälsovådligt 
kött i Lund. Detta är felaktigt 
Pressen tiger inte . Skånska Dag
bladet t.ex. har hört av sej och 
meddelar att man haft artiklar i 
ämnet vid tvä tillfällen, den förs
ta redan i augusti. 
Även Arbetet och sydsvenskan 
har faktiskt tagit upp undersök
ningen. 
Vi beklagar denna miss från VB:s 
sida . 

VB-red 

profitinriktade sjukvården, 
framför allt privatpraktiseran
de läkare och privattandlä
kare. 

till spekulation 
Vem ska bestämma på sjuk
husen? 
En annan punkt där VPK 
var starkt kritisk mot lag
förslaget är dess avsikt att 
lagfästa läkarnas s k me
dicinska ledningsansvar. He
lena Svantesson, som själv 
är läkare, menade att den
na lagstiftning var onödig, 
och bara tjänade till att 
konservera den hierarkiska 
maktstrukturen inom vården. 

l måndags beslöt AFs styrelse att sälja stud~!"ltbostadso~rådet 
Djingis Khan till HSB. Omkring 300 ~~udentl~genh~ter bl1r bo
stadsrätter. För de nuvarande hyresgastern a mnebar detta ett 
privatekonomiskt lyft. Men för bostadsmarknaden i Lund in_ne
bär beslutet att området går från den ena formen av segregatlon 
till den andra, dvs från studentområde ti ll höginkomsttagarom
råde. 

Men allt detta var punkter 
som VPK fick strida ensamma 
för. 

Riskavfallet 
Detsamma gällde en rad andra 
frågor. VPKs motion om häl
sopolitiskt prograf!l, • la~?s
tingets remissvar pa pa Lans 
programmet. Ja , t o m för 
ett par bra motioner om bl a 
s k ANT-grupper (Alkohol
Narkotika-Tobak) som en
skilda centerpartister och 
folkpartister lagt fram. 

Ett undantag var frågan 
om förbränning av s k nsk
avfall . Där fick kommunis
terna sossarna och borgarna 
med sej. (De senare dock 
under mycken vånda). Så 
nu finns det möjlighet att 
det kvistiga problemet med 
riskavfall kan lösas inom 
överblickbar framtid. 

Djingis Khan var det sis ta 
studentbostadsområdet som 
AF byggde. Det blev klart i 
början på 70-talet och består 
av 3 16 likadana trerumslägen
heter. Det har varit ett popu
lärt område att bo i, och 
många hyresgäster har bott 
kvar där efter avslutade stu
dier. Det har gjort att om
rådet har förlorat sin karak
tär av studentområde. Detta 
anger AF som sitt skäl för 
att sälja Djingis Khan. 

Ett minst lika troligt skäl 
till försäljningen är det efter
satta underhållet. Det finns 
behov av en rejäl upprustning 
av husen, både utvändigt och 
invändigt. Och en sådan tycks 
AF knappast ha pengar till 
utan kraftiga hyreshöjningar. 

Ekonomiska skäl 
I våras genomfördes en om
röstning bland hyresgästerna. 
En mycket stor majoritet ville 
att HSB skulle ta över områ
det. Det finns flera skäl till 
att tanken att bilda bostads
rättsförening är så populär: 

~ Kontorisering i centrum 
ii~ ring av ytterligare en stor lä-
' F, genhet, den ovanför Julius 

... W Platthandel på Lilla Gråbrö-
~ ·- dersgatan. 

~I:~ , ~~- -~ Märkli~t hyre~_nämndsbesl~_t 
- · l 1 ~....,~ ' .,,,. Det markllga ar att hyresnam-
• _. 1 l . ~ ,,...._.,. ·" ·'" den gått med på detta. Hy-" ' e ~ .~ ~ f' . ' '· ·. ~-fl~,· resrådet J an Bergendal och 

IJ', ~ «.· -...c. . ;:- nämndledamöterna Marika - ~~.>~e· -' f~l- ,_ · ,. Tavell och köpman Göte 1 

~- !il,';~ ~U! -~, l ~ . "/-f Larsson har helt accpeterat 
~ · · "' '- ...;.1 '-__ l . '· bolagets argumentering, trots 

f!<> ... , ~., •• '_ ~". :::- ~ att den nuvarande hyresgäs-
~ -- ten påvisat att skrivelsen är 

En trappa upp i samma hus bemängd med en rad fel-
som konditori Lundagård lig- aktigheter, framför allt på 
ger har sedan många år en den avgörande punkten huru-
stor lägenhet stått tom. Det vida någon är beredd att hyra 
är fastighetsaktiebolaget Huf- en stor lägenhet. 
vudstaden som tålmodigt in- Det finns ju i själva verket 
väntat ett tillfälle att få ett uppdämt behov av stora 
kontorisera. Många bostads- lägenheter för stora familjer 
sökande har under årens lopp och för kollektiv, men det är 
försökt att få hyra lägenhe- inte precis vad bolaget vill 
ten, men utan framgång. ha. 

Nu föreligger tydligen ett Att hyesnämnden så lätt-
förslag till ny stadsplan i vil- vindigt medger att hyreslä-
ken det ska medges kontori- genheter i centrum förvandlas 
sering av andra våningen i till kontor är en gåta. 
Glädjen, som kvarteret heter. Vi hoppas att Lunds bygg-
Med anledning av detta har nadsnämnd ser till att stoppa 
bolaget förberett kontorise- spekulationen. 

Dels helt enkelt för att AF är 
en så dålig hyresvärd. Att nå
gon annan tar över området 
verkar vara det enda sättet 
att få igång den nödvändiga 
upprustningen. 

Ett annat skäl är att öka 
aktiviteten bland de boende. 
När området var nytt fanns 
det en livaktig Hyresbetalar
förening, men föreningen och 
de gemensamma aktiviterna 
har efter hand dött ut. En 
bostadsrättsförening skulle 
kanske kunna åstadkomma en 
uppryckning. 

Men det tyngsta skälet är 
det ekonomiska. Enligt HSBs 
ekonomiska plan ska de boen
de betala 5 000 kr per lägen
het vid övergången, och ytter
ligare 15 000 kr fördelat på 
hyran under 5 år, dvs sam
manlagt 20 000. Men på and
ra sidan vägen säljer man 
idag HSB-treor för 50-60 000. 

HSB-affären innebär alltså 
ett rejält privatekonomiskt 
lyft för de nuvarande hyres
gästerna. Men för bostads
marknaden i Lund innebär 
detta att ytterligare ett om
råde blir förbehållet högin
komsttagare, sådana som kan 
betala skyhöga insatser. 

Alternativ till spekulation 
Det finns alternativ till den 
här utvecklingen. Det bästa 
vore om Lunds kommun 
kunde ta över området och 
låta det bli vanliga kommu
nala hyreslägenheter. Men det 
är inte kommunen intresserad 
av. 

Men även inom en bostads
rättsförening kan man mot
verka spekulation, på det sät
tet att all försäljning och köp 
av lägenheter går genom före
ningen , och att priset bara är 
den ursprungliga köpesum
man plus kompensation för 
inflationen. Ett sådant system 
tillämpas redan på ett par 
platser i landet. 

Det borde vara lämpligt 
att pröva ett sådant system 
på Djingis Khan. Området 
ligger ju i ett av Lunds 
rödaste valdistrikt, med 34% 
VPK-töster i kommunalvalet 
och bara l 7% moderater. Där 
borde det väl finnas jordmån 
för ett system som inte en
bart gynnar den egna plån
boken, utan även innebär en 
viss solidaritet med andra på 
bostadsmarknaden. Eller hur? 

JH 
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Ovan molnen 
På plattan hade det varit kulet 
och grått, men här på 20 000 f?ts 
höjd var det väl alltid molnfntt, 
som nu. Oppositionsrådet Rehn 
sträckte lättad ut sej i den breda 
fåtöljen. På långresor h3:de d~t 
faktisk t sina fördelar att s1 tta har 
bland afnirsmännen i första klass. 

- Får vi bjuda på lite cham
pagne som ett välkommen om
bord? Purserns fråga var lika vän
lig sodr diskret. Men Rehn skak.a
de bestäm t på huvudet. Lite fjas
kigt var det ändå i den här avdel
ningen. Och förresten hade han 
tänkt använda resan till att arbe
ta. Den svarta portföljen låg 
stinn i hans knä. Hösten var en 
bråd tid i det kommunala, mest 
fOr budgetens skull, och i år blev 
det extra komplicerat med den 
klantiga regeringens klantiga sp~
plan. Han hade faktisl<t tvekat lite 
när han hörde att HSBs studieresa 
till USA var så lång som tr.: vec
kor. 

- Men det du lär dej därborta 
kan bli av stort värde för hela 
kommunen, hade Nils-Arne sagt 
på sitt allvarliga sätt. Det är själv
klart att du får din fulla lön under 
tiden. 

Det hade gjort saken lite ~n
klare. Visst betalade HSB hyggliga 
traktamenten, men han visste att 
expenserna kunde bli rätt bety: 
dande på en sån här resa. Ingen 1 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
hade heller sagt emot. Nej_~ de var 
trots alla ideologiska motsattnmg
ar en väl fungerande arbetsgemen
skap som inte ödde tid på onödigt 
käbbel. 

Ryde hade betonat att visst 
kunde man ta med sej en del 
arbete hemifrån, bara man för
stod att utnyttja en långresas 
alla döda punkter. Det var också 
han som insisterat på att kommu
nen skulle gå emellan med till
läggskostnaden för e~ förstaklass: 
biljett. 'Den investenngen har VI 

alla nytta av. Inte kan man arbeta , 
med grannens stolsrygg en halv-· 
meter framför sej,' hade han 
sagt. Inte för att Ryde tillhörde 
hans favoriter, men det fanns 
ibland något rationellt hos kar
len. 

Erkänn regeringen 
i Phnom Penh 
I ett brev frän Föreningen 
Solidaritet för Vietnam görs 
utrikesminister Ola Ullsten 
uppmärksam på det faktu~ 
att en stor del av det humam
tära biståndet från väst går 
till Pol Pots röda Khmerer. 
Det kan ske genom USAs 
aktiva medverkan och p g a 
av att Pol Pot-regimen fort
farande erkänns som Kam
pucheas lagliga regering. 

Brevet som bl a under
tecknats ~v VPK Skånes dist
riktskonferens, s! u tar sålunda: 
'Sverige får inte längre med
verka till det hyckleri som 
alltjämt vållar Kampucheas 
folk så mycket död och li
dande . Sverige måste rösta för 
att regeringen i Phnom Penh 
erkänns som Kampucheas lag
liga regering och därmed 
verka för fred, återuppbygg
nad och mänskliga rättighe
ter i Kampuchea'. 

Kubafilmer 
I måndags startade en serie 
om tre Kuba-filmer på stads
biblioteket, Lund. Den första 
filmen handlade om den Il :e 
världsungdomsfestiv~len so~ 
hölls i Havanna· 1 augusti 

1 1978. Festivalen samlade ung
domar från hela världen. Sve
riges delegation bestod av l 20 
personer och bland_ de~ var 
Marie Köhler, aktiv 1 KU 
Lund. Hon visade också sina 
bilder från Kubavistelsen. 

Nästan måndag, den 29.9 
kl. 19 .00 visas 'Kuba år 13 ', 
en film om den stora kampen 
mot underutvecklingen på 
Kuba. Då blir det också tal 
av Karin Svensson som delta
git i den Nordiska arbetsbri-
gaden på Kuba. . . 

Den tredje och sista filmen 
visas den 6 .1 O (också kl 19) . 
Hundra års kamp· är titeln, 

och filmen beskriver befrielse
kampen på Kuba 1868-1968. 

För detta arrangemang sva
rar ABF och Svensk-Kubans-

Det kunde fåktiskt vara ett 
litet helvete att vara offentlig 
person och politiker. Det var 
nästan nödvändigt att komma 
bort från det ibland. Tre veckor 
på andra sidan A tianten skulle 
göra honom gott. Sen skulle han 
komma hem och sopa golvet 
med borgarna! 

UTGIVARKORSBAND 

K'"'lrin 3l•r.1 
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222 Z, UmD 

Rapport från 
en Mara 
l lördags sprangs LUGI-Mara
ton för 20:e gången . Segrare 
blev Carl Magnus Berg från 
Heleneholm på tiden 2.34. 
Bland de deltagande fanns 
även VB:s utsände. Vi frågar 
Finn hur det gick för hans 
del: 

- Jo tack, jag gick in på 
3.40, vilket gav en sjätte
placering i oldboysklassen 
och mitt livs första löparpris: 
en svart T-skjorta. Jag pres
sade min tid från stock
holmsmaran med 56 minu
ter ... 

Hur var det möjligt? 
-Jag hade tur att komma 

med i en klunga som höll god 
fart de två första milen (ca 
1.30 i motvind), sedan lycka
des jag hålla mig springande 
- om än betydligt långsam
mare - resten av sträckan. 

Hur förberedde du dig? 
- J ag å t bakelse på kondi

tori Lundagård med Kitten 
... jag åt alltså kolh~dra!srik 
mat och mycket god!S nagra 
dagar innan loppet. Dessför
innan hade jag under ett års 
tid tränat 3- 4 mil i veckan. 
Egentligen alldeles för lite 
för ett maratonlopp' 

Hur känns det efteråt? 
- Förutom en lätt släng av 

hybris och en öm hälsena så 
är det mest mjölksyran som 
känns. Om 14 da'r är det dags 
för Lidingöloppet. 

Varför springar man mara
ton? 

- Det är med maraton 
som med kommunismen: må
let är långt borta och du vet 

· om du kommer fram. 
? 
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VPK IF till final 
Efter tisdagens semifinal mot 
'Skarpskyttarna' har VPKs 
korplag II gått till final i 
Lundacupen i fotboll. Ave!,ll 
seriefotbollen har det gatt 
bra och laget kommer för
modligen att gå upp i högsta 
divisionen. 

Spelarna är lite förvånade 
över framgångarna, eftersom 
det varit si och så med trä
ningen. Men tittar man efter 
ser man att laget har en trygg 
och utsparksäkermålvakt, ett 
tekniskt och snabbt försvar 
och en kontringsfarlig kedja. 
Hur ska inte det laget bli om 
det börjar träna systematiskt? 

Fredag den 26 sept kl 18 
på Klostergården blir det final 
mot '!dala'. Kamraterna för
väntar sig en högljudd heja
klack så missa in te tillfället 

' l 

VPK IF. Lag 2 spelar fred. 26/9 
kl. 18 på Klostergårdan cupfi
nal i fotboll mot "!dala". 
VPK :S SÅNGGRUPP. Träffas lör 
27/9 kl. 19 hos Lundgrens pä 
Skarpskyttav. 16 A . 
STÖDKOMMITTEN FÖR NICA
RAGUAS FOLK. Loppmarknad 
lärd. 27/9 kl. 10·15 bakom 
VPK:s gamla lokal pil Bradg.28 , 
ingång från Norra Promenaden. 
VPK LUNDS IF. Ställar upp 
med handbollslag i Lugis 
motionsserie. Handbollsintrasse
rada kan anmäla sig till Tomas, 
116907 eller Anders 151816. 
MARXISTISK GRUNDKURS. 
VP K stadsdelsgrupp norr startar 
i början av oktober nybörjarku~s. 
Anmälan bör ske snarast till 
Tomas aller Anders (te l :se ovan). 

VANDRINGSSEKTIONEN. Lörd 
27/9 kl . 8.03 täg till Astorp f.v.b. 
Rö stänga 

.~~~-

.r . . VPK och KU har flyttat till 
Trollebergsvägen 21 C 

~ 222 32 LUND 
• Tel. 13 82 13 

När saken anmäldes i kom
munstyrelsen hade kommunis
terna fört ett satans liv. OK, det 
tillhörde förstås deras roll, men 
gud vad han blev trött ibland på 
deras tjafs. Det _värsta var ~tt folk 
i hans eget parti kunde ta m tryck 
Ii det. En och annan betänksam 
min hade . han hunnit notera. 
Ingen kunde förstås se på hans 
yttre att han tog åt sej - har man 
rykte som kraftkarl så har man 
men det gjorde han ändå. Och vad 
tyckte egentligen Ove? Han skru
vade olustigt oå sei vid tanken. 

Molnen låt som ett vitt, oänd
ligt Hilt under planet och. på 
himlen lyste solen maJestätiskt . . 
Plötsligt återvände det goda lyn- · 
net med all kraft. ~ 

Om han ändå skulle säga till 
om ett litet glas champagne? 

Hemma
Rectangle


