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Kjederqvistska gården 

En upprustning av Kjederqvistska gården beräknas kosta nä
ra 1 O miljoner kronor. Detta är, i de sociala nedrustningsti
der som för närvarande råder, en orimligt hög kostnad. 

Det finns flera anledningar till 
att upprustningen blir så dyr. F ör 
det första har kommunen låtit 
huset successivt förfalla under 
20 år. Man har vidare föreslagit 
att ett daghem ska inrättas i 
huset - ett av de mest kostnads
krävande användningsområdena. 

Alternativ 
Vad finns det då för alternativ? 
VB frågade Thomas Schlyter, 
VPK-are i fullmäktige. 

För det första ska man själv
klart inte , som en del socialde
mokrater tycks mena, forsöka 
återkalla byggnadsminnesförkla-

ringen av huset, och därmed läm
na fältet fritt för rivning. 

Kommunen måste söka dis
penser för lägre norm tal vad 
gäller upprustning, det går sä
kert med hänvisning till husets 
kulturhistoriska värde etc. 

Man kan vidare ru sta upp 
byggnadens stomme och exteriör. 
Byta ut dåliga bitar och stoppa 
förfallet. Den del av huset som 
planeras bli daghem låter m~ 
tills vidare stå tom och i den 
längan som varit bostäder byg
ger man åter bostäder. 

Detta borde kunna sänka 
renoveringskostnaden betydligt. 
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För fem år sedan lät sej 
några VPKare motvilligt 
övertalas av en entusiastisk 
partikamrat att vara med 
om att starta och ge ut 
VECKOBLADET. 

Vi trodde aldrig på pro
jektet , men ett försök 
kunde det vara värt. 

Nu fem år och drygt 
200 Veckoblad senare 
håller två av oss som var 
med från början (plus en 
massa andra såklart) på 
med VECKOBLADET och 
inte av partinit utan för att 
det är roligt. 

Framsidan på.VB 1/1 
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Lösnummerpris 1 kr 

3 år i byggnadsnämnden 
l november i år kommer VPKs representant i byggnadsnämnden 
sedan 1977 ·-- Eva Wigforss - att avsäga sig sitt uppdrag. Hon 
kommer att ersättas av Claes Fleming, byggnadssnickare på Ha
rald Johnssons Byggnads AB i Lund. På VBs förfrågan betonar 
Eva Wigforss särskilt att hon inte slutar i nämnden på grund av 
någon politisk oenighet med sitt parti, utan att det helt och hållet 
är hennes familjesituation som blivit alltför besvärlig. Istället 
kommer hon att syssla mer med politik på stadsdelsnivå och fram
för allt ägna sig åt ideologiska och ekonomiska frågor. 

VPK bröt samförstånds
politiken 

är Eva Wigforss på VBs begäran 
funderar på åren i byggnadsnämn
den - som brukar klassas som en 
tung nämnd - så vill hon obeting
at instämma i påståendet att VPK 
kunnat påverka besluten där. VPK 
hade redan från början en klar 
policy i byggfrågor. Och VPKs 
inträde i nämnden betydde i !?rak
tiken att den gamla samförstands
politiken mellan blocken och 
inom det borgerliga blocket luck
rades upp. 

Det är uppenbart , menar Eva, 
att VPKs syn i P-husfrågor, konto
risering frågor och synen på even
tuell utbyggnad på den goda åker
marken påverkat de andra parti
erna. Idag skulle förmodligen ald
rig beslutet om P-huset vid Epa 
tagi ts . Och att t.ex. folkpartiet 
svängt i kontoriseringsfrågor är 
helt uppenbart. 

Däremot ser Eva det som ett 
misslyckande att rivningsärende!l 
delegerats till tjänstemännen. P~li
tikerna vågar tydligen inte ta sitt 
ansvar i dessa känsliga frågor! 

Kapitalismens kris 
En orsak till att många av VPKs 
ideer på stadsplaneområdet till 
vissa delar omfattas av de andra 
partierna idag ser Eva i kapitalis
mens kris. Under de goda åren på 
60- och början av 70-talet kunde 
man misshushålla efter behag, nu 

måste man (borde man) planhus
hålla - ett synsätt som VPK all
tid haft. 

Rivningsglada borgare 
Apropos rivningar, så kan Eva 
fortfarande förundra sig över att 
somliga konservativa politiker är 
så rivningsglada! Det finns där
emot också en socialdemokratisk 
grupp som har känt det viktigt att 
riva bort allt det gamla, som re
presenterade fattigsverige, och 
som därför helst skulle utplånat 
hela stadsdelen Ntlden. Man kan 
med forståendet begripa denna 
reaktion, även om man samtidigt 
tar avstånd från ett sådant förne
kande av sin egen historia. 

Arbete och bostäder på 
cykelavstånd 
VPK har under Eva Wigforss tid 
i byggnadsnämnden konsekvent 
motarbetat villabyggandet 
framfor allt i de östra kommun
delarna. Man menar att detta är 
en ideologiskt viktig inställning, 
då villabyggandet bäddar för pri; 
vatisering av livsmönstret och da 
det i praktiken innebär en miljö
och resursförstöring av stora mått. 

Nya områden bör planeras så 
koncentrerat att de ger underlag 
för samhällsservice (dagis , skola, 
affär, bibliotek etc) och helst 
ska bostäder och arbetsplatser 
ligga på cykelavstånd från varan
ra! 

Eva Wigforss vill ändå speciellt 
påpeka att man kan tänka sig nya 
villor på landet och i gamla sam
hällen där enfamiljshus finns av 
gamm;u tradition. Det är de till
skapade villasamhällena utan ar
betsplats och där husen blir sp~
kulationsobjekt, som VPK vill 
åt. 

Soiidarisk markpolitik 
VPKs markpolitik har fått utstå 
mycken kritik i byggnadsnämn
den. Man har inte fOrstått att 
VPK vill att man i Lund för en i 
regionalpolitiskt perspektiv solida
risk markpolitik. Här i Lund ska 
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Nyrivet! 
I lördags påbörjade man förbe

redelserna för att riva huset på 
hörnet av Drottensgatan och St. 
Södergatan, Thure Larssons möbel
affar. Sörjande är Lunds befolk
ning med Katedralskolans elever i 
spetsen. Lunds Kommunistiska 
Blåsorkester spelade sorgemusik 
och en kommunalpolitiker från 
VPK talade. Bilarna susade obe
kymrat förbi. 

sidag är huset rivet. Trots att 
innehavaren till möbelaffären 
ville stanna. Nu aterstår bara 
att nppföra själva p-h USP t ~å har 
borg .rna och sociald ~;n c . k .;! .·ma 
ätengen skapat ett väru • .,;: li•.:
m;l1:te över sin politik. 

Det har inte saknats p r:Jfe' te r. 
15 000 namnunderskrifter sa::J
lades in mot p-huset för några 
år sedan. Huse t har ockuperats 
en gång och Katedralskolans 
elever har upprepade gånger pro
testerat mot att deras arbetsplats 
störs med tät biltrafik. Men Lunds 
borgare och socialdemokrater 
är inte dom som ger sig för lite 
protester. Har man fattat ett 
beslut om en stadsplan så har 
man ... 

~-- l l ' 
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stadsplanen har nägra är på 
nacken, men redan när den fast
ställdes stod det klart , att det 
lilla bilfria området mitt i 
stadskärnan inte tjänade mycket 
till om man leder tät biltrafik så 
tätt inpå. 

P-huset är en kvarleva av 
den »fram tids tro» som ville rea
Iisera det stora genombrottet 
(man ville leda en stor trafikled 
tvärsigenom stadskärnan från 
väster till öster i höjd med nu
varande sJ-bussterminalen. Ja, 
det är sant). Perspektiven har 
ändrats sedan dess . Bilen är inte 
längre det allena saliggörande. 
Vi vet att en annan teknologi än 
da!!cns krävs. Det är oansvarigt, 
ja ett missbruk av den kommunala 
kompetensen, att bygga ut en 
infrastruktur, som uppmuntrar 
intensiv råvarukonsumtion, sam
tidigt som innerstaden förorenas. 
(Under tiden sparar staten genom 
att skära ner anslagen till framtid 
investeringen utbildning.) 

Bort med p-huset! 

Den socialdemokratiska grupperl-i 
Gatu- och trafiknämnden har Iagt 
ett förslag som innebär att bilpar
keringsplatserna i Mårtenstorgels 
östra del plockas bort (de perma
nenta p-platserna närmast Domus) 
På p-ru~orna ska istället sättasupp 
cykelställ. Detta står att läsa i den 
socialdemokratiska 'Lundademo
kra ten ' som i dagarna går u t till 
alla hushåll. 

Detta är ett utmärkt förslag. 
Eftersom VPK i sin motion till 
fullmäktige om Mårtenstorgets sa
nering hade detta som ett delför
slag så finns det rent av chans att 
förslaget går igenom. 

Från det kommunala .. 
J ag var på Konsthallen i sön
dags, sista dan för Ulf Trotzig
utställningen. Vackra tavlor, jo
visst, lite blått på diagonalen så 
där . Men det är ju hem skt vad 
Konsthallen körs traditionellt. En 
gång i tiden kunde det vara en fest 
och en stimulans att gå dit, man 
kunde möta det oväntade eller 
galna eller upprörande. Så är det 
inte nu . 

Nej , jag menar inte det här 
som en kritik av Konsthallens 
kompetenta personal och det gör 
säkert inte heller VPK-ledamöter
na i konsthallsnämnden som har 
efterlyst Ii te mer av diskussion 
kring de stora linjerna i Konst
hallens verksamhet . Det är ju så 
klart en känslig fråga var gränsen 
går mellan ledningens konstnär
liga intentioner och en politiskt 
vald styrelses önskningar. Men 
styrelsen si tter där ju faktiskt som 
allmänhetens representanter. Som 
sådana ska de självklart inte gå in 
på detaljerna, de enskilda utställ
ningarna, i censurerande eller an
nat syfte. Men riktlinjerna borde 
kunna diskuteras i den politiska 
nämnden. 

Lunds konsthall. 

Utställningspaket 
VPK-arna har också ta~t upp öns
kemål om ett mera utatriktat och 
decentraliserat utställningsutbud 
än dessa eviga tavlor som hänger 
där borta vid Mårtenstorget Det 
skulle vara enkelt och billigt att 
ordna sådant, t.ex. genom att ta 
hit några av riksutställningars 
billiga men kvalitativt goda ut
ställningspaket med skärmar som 
kan ställas upp i skolor , på arbets
platser och i samlingslokaler. 
Marianne Nanne-Bråhammar, chef 
på Konsthallen, visade förståelse 
för sådana synpunkter, men bor
garna var naturligtvis emot. Så
dana där u !ställningar sätter ju 
bara griller i huvudet på folk . 
Det är lugnast att hålla sig till 
äkta konstrnålningar. 

Fria Qrupper 
I musik- och teaternämnden finns 
nog också en del att göra. Där 
håller man just på med att förnya 
kontraktet med Malmö stadstea
ter som ska ge sina fyrtio före-

ställningar om äret i Lund. Jag 
vill inte konstruera någon mot
satsställning mellan insti tu lions
teatrarna och andra , men det är 
inte självklart att vi ska backa upp 
Malmö Stadsteater när alla vet att 
det in te precis är därifrån som 
ljuset kommer. De fria grupperna 
sitter ju minst sagt trångt till i 
Malmö och skulle kanske ha mer 
att ge , för att inte tala om Skåns
ka Teaterna i Landskrona. Nog 
kulle en aktiv musik- och teater-

nämnd kunna bidra till en mera 
spännande teaterverksamhet i 
Lund och det u tan att kommu
nens teaterchef, nu herre över 
program sättningen, ska behöva 
känna sig trampad på tårna. 

Kommunal kulturkonferens 
Kanske kan man hoppas att den 
kommunala kultu rkonferens som 
p VPK:s initiativ ska äga rum i 
januari kan leda till lite friskare 
grepp över det kommunala kul
turu tbudet. Det är väldigt splitt
rat nu med ett halvt du in nämn
der som var för sig plockar med 
sin specialitet. Var får sig är de 

svaga och är ,givna offer så här i 
budgettider. Ar det inte dags att 
skapa en gemensam stor kultur
nämnd som under sig har mindre 
delegationer för konstköp , stipen
dier etc? 

Tysta Mari 
Tysta Marie är namnet på ett 
kafe i Stockholm och på en 
skvallerspalt i Dagens Nyheter 
om söndagarna. Men så heter 
också en opinionsgrupp för en be
gränsning av bil trafiken i Lund. I 
det flygblad som varit synligt här 
och var på stan säger man att man 
arbetar genom diskussioner och 
utfrågningar av politiker, planera
re och ext'erter. Målet är 'att få 
en förändnng till stånd före (eller 
genom) kommunalvalen 1982'. 

Det är en skicklig formulering 
som i själva verket rymmer ett 
dödligt hot mot borgarstyret i 
Lund. Det är ju väl känt att 
samtliga partier i Lund i valtider 
säger några vackra ord om önsk
värdheten av en begränsning av 

privatbilismen i Lund, medan det 
bara är VPK som i det vardagliga 
kommunalpolitiska arbetet vägar 
ta ställning för en bättre stads
miljö . J ag kan tänka mig en del 
både borgerliga och socialdem o
kratiska trafikpolitiker som skul
le få vrida sig som rnaskar inför en 
utfrågning från den här gruppen. 

Kryptokommunister i farten , 
väser naturligtvis Lennart Ryde 
och Birger Rehn mellan tänderna, 
ytterligare en försåtlig samman
svärjning med röttema i Moskva 
och Peking. Nej , jag tror faktiskt 
inte det. Det rör sig om allvarligt 
bekymrade människor som lider 
under trafiktrycket, folk som bor 
på ställen som Södra Esplanaden, 
Grönegatan och Spolegatan, gator 
som bågnar under trafiken . Parti
politiskt är gruppen helt friståen
de och verkar att rymma folk med 
sympatier åt de mest skilda håll 

Det är bara att önska Tysta 
Marie lycka till med verksamhe
ten. Påtryckningarna p å VPK lär 
väl bli rätt måttliga : såvitt jag kan 
se är deras trafikpolitiska målsätt
ningar helt i överensstämmelse 
med VPK Lunds. Det innebär 
naturligtvis inte att VPK självbelå
tet ska Ju ta si11; tillbaka - tvärtorn 
är det nu dags att gå på offensiven 
och flytta fram positionerna. 

Bil{m)affian 
Framflyttning av positionerna var 
det däremot inte tal om i Arbetet 
i söndags. Stort uppslaget, med 
fyra spalters bredd och stor bild 
lät lundaredaktionen där den 
reaktionära moderattjejen Louise 
Rehn breda ut sig om bilsamhäl
lets förträfflighet. Det såg ut som 
rena beställningsjobbet från den 
nystartade bilmaffian i Bilfront 
Reportern hade inte en reserva
tion, in te en besvärande fråga. 
Vi !å ter våra läsare döma själva 
säger förstås A rbetetredaktionen. 
Sanningen är naturligtvis att ett 
sådant här reportage har en be
tydande genomslagskraft i opi
nionen och det vet alla , in te 
minst folket på Arbetet som inte 
skulle drömma om att ge en VPK
politiker motsvarande utrymme. 
Det är för tråkigt det här med 
Arbetet , jag som trodde det skulle 
bli bättre nu när Frans Nilsson 
slutade. 

Lucifer 

Prenumerera 
på 
VECKOBLAI 
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Tryck
frihet 
De borgerliga talar gärna om den 
fria pressen . och tryckfriheten, 
med udden nktad mot de socia
listiska staterna. Och visst måste 
man hålla med om att kritiken i 
många fall är berättigad - tyvärr. 
Men hur är då läget på hemma- , 
plan? 13 familjer kontrollerar 
39 svenska dagstidningsföretag 
och observera, det rör sig ofta 
om monopoltidningar inom sina 
regioner. Det hela går ut på att 
få kontroll över annonsmarkna
den. Lyckas man med det så slås 
konkurrenterna u t. Äro då dessa 
tidningar borgerliga? Ja de äro så. 

Nu senast har Wahlgrens SDS
koncern lagt under sig Trelleborgs 
Allehanda. Det påstås, att om en 
planerad " lag mot förvärv i syfte 
att stärka ett pressmonopol" hade 
funnits , så had e det köpet inte 
blivit godkänt. Herr Wahlgren har 
verkligen makt att forrna skåning
arnas referensramar. Det märktes 
inte minst under den tid som före
gick folkomrö stningen. 

Veckobladet 
Det kostar alltså att ge ut en tid
ning. Se på Veckobladet, t ex, 
trots att nästan allt arbete är 
obetalt så kalkyleras kostnaderna 
för år 19 81 till 84 000 kr. Prenu
mer~tionerna ska ge oss 52 000 
kr tillbaka, men det täcker alltså 
inte utgifterna. Å andra sidan 
med en aktiv partiorganisatio~ 
bakom sig är Veckobladet ändå 
möjlig att ge u t. 

Vi vet att vi aldrig kan ersätta 
en. stor ~aglig tidning, men vi kan 
b.h en Icke oviktig sidoinforrna
tion och en påminnelse om att 
några ändå börjat motarbeta de 
privatägda borgartidningarnas mo
nopol: droppen som urholkar ste
nen, hoppas vi helt blygsamt. 

Men löntagarägda Arbetet då 
- jovisst är det bra med en lön
tagarägd tidning (även om elaka 
tungor påstår att det är SAP som 
kontrollerar den) . Men kommu
nister hjälper det ju inte så sär
skilt mycket, ty tidningen Arbetet 
låter knappast en kommunists 
stämma höras. Oftast kan det 
vara så att borgartidningarna upp
träder renhårigare. Kanske har de 
upptäckt kommunisternas diskre
ta charm ... 

Veckobladet behövs alltså. Det 
var det som skulle sägas. 

~ET 
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Radikala 
studenters 
program 
l tisdags hade det nybildade kår
partiet. Radikala Studenter _ RS 
stormote. Man fastställde under 
kvällens lopp de programpunk
ter man vill arbeta för. 

Total översyn 
RS vill .sätta en gräns för ter
ITimsraknmgen. Genom att se 
over avtal och förpliktelser som 
studentkaren har med andra or
ganisationer och genom att för
slagsvis arvodera de karpolitiskt 
tillsatta tjänsterna med mot va
rande studiemedel kan mycket 
sparas in. :'11ycket av verksamhe
ten skulle ocksa kunna läggas 
på kommun och landsting. RS 
kräver alltså en total översyn av 
kårapparaten. 

Självförvaltning 
~S vill att studentbostäderna 
kommunaliseras under en själv
förvaltningside som innebär att 
hyresgästerna tar direkt ansvar 
för bostäderna och kan omfor
ma och påverka. 

Bevakning av utbildningen 
RS anser att avståndet mellan den 
sittande kårmajoriteten och stu
denterna är for långt. Man vill 
arbeta för att bilda basgrupper u te 
på linjer och institutioner för att 
föra ut utbildningsbevakningsar
betet till studenterna. 

K val itetskrav? 
Jan-Erik Wikström har talat om 
vikten av kvalitet i utbildningen . 
RS anser att detta rimmar dåligt 
med den ekonomiska åtstramning 
som nu föreslås. Det är ett kort
siktigt och destruktivt tänkande 
som i värsta fall kan resultera i en 
bortprutning av hela Tekniska 
Högskolan. 

Utländska gäststuderande 
Eftersom de utländska gäststude
randena är en eftersatt grupp både 
som varande studenter och invan
drare vill RS att man nu tar vara 
på denna grupps erfarenheter. 
Speciellt de utländska vuxenstu
deraodena är svåra a t t nå. Ofta är 
de distansstuderande och är bero
ende av daghemsplatser till sina 
barn. Oftast tas det ingen hänsyn 
till deras tidigare kunskaper från 
arbetslivet. De utländska gäststu
denterna är en viktig grupp inom 
RS. 

Debatter 
~öndagen den 9 november anord
nar Malmö Nation i sin pub en 
debatt inför kårvalet I panelen 
for RS Mats Larsson, för Libera
lerna Anders Berggren, för Fem
vak Göran Eriksson och för Fris 
Håkan Svensson. 

Taxehöjningen 
Den känsliga frågan om taxorna 
för hushåll och företag i Lund 
bordlades på kommunstyrelsens 
mote 1 onsdags. Socialdemokra
terna förde fram ett kompromiss
forslag, som Sverker Oredsson ti
di,gare diskutera t, och som går ut 
pa en sankmng av avgifterna för 
foretagen och oförändrade taxor 
för hushällen. Underskottet som 
då skulle uppstå i förhållande til 
till liggande förslag skulle täckas 
av tekniska verken , som har en 
god ekonomi. Ärendet bordla
des dock, s?m sagt, och kom
mer upp pa kommunstyrelsens 
nästa möte, om en vecka. 

l debatten som blossat upp 
om Tekniska verkens styrelses 
forslag om taxorna har en hel 
del olika, ofta förvirrande siff
ror nämnts. De faktiska förhål
landena är följande: 
Åkerlund & Rausings beräknade 
kostnader för 1981 med nuva
rande tariff .är 5.361.000 :-. En
ligt de~ av styrelsen f6reslagna 
nya tanffen (plus 1,5 öre/kwh) 
blir kostnaden 5.433.000:-. En 
höjning med 72.000 kronor allt
så. 

För Tetra Paks del är mot-

forts från sid 1 

vi planera tillväx t för den natur
liga nativiteten och tillväxten av 
kommunen. Däremot ska vi inte 
dnva .. en exl'ansionspolitik o,om 
mnebar att VI lockar till os~ re
surser från regionen i övrigt . 

Att våga fråga 
Eva Wi~;forss är, när YR upp~öker 
henne, m te ~rskilt inställd pa ett 
nostalgiskt tillbakablickande på ti
den 1 byggnadsnämnen. När vi 
pressar henne medger hon dock 
att den första tiden var bekym
mersam ibland. Hon var kommu
nalpolitiskt oerfaren , då hon bör
Jade,.men hade sysslat med hyres
~stforenmgen och arbetat aktivt 
1 VPKs bostadspolitiska grupp. 
Det var svårt, säger Eva, jag kunde 
mte ens läsa stadsplanekartar or
dentligt och under den första 
mandatperioden hade VPK inga 
suppleapter i nä.mnderna. Men jag 
läste pa ordentligt och jag vågade 
fråga och ifrågasätta det jag inte 
begrep något som många manliga 
politiker har svårt för! Det gäller 
att inte ha någon prestige att 
försvara. 

Den svåraste stunden tycker 
hon var, ~ frågan om rivning 
av Bryggenet var uppe i nämn
den. Arendet låg sent på d~
ordningen, klockan var framat 
elva på kvällen. När jag pläderade 
mot rivningen var det absolut 
d?~st:rst från alla håll, ingen ville 
ga m 1 svaromål. Men sen svängde 
folkpartiet! 

Kontakt med folk 
En sak kommer jag att sakna myc
ket, säger Eva, och det är kon tak-

bordlagd 
svarande kostnader 6.465.000:
resp. 6.513.000. Alltså en ök
ning av kostnaderna med 48.000. 
För dessa, relativt blygsamma 
siffror har man t.om. hotat 
flytta produktionen från Lund. 

Det är hushållen som kläm s 
åt, även nu vad gäller taxorna. 
Man får hoppas att politikerna 
mte faller undan for företagens 
öppna hot. 

Andra in tressan ta siffror som 
diskuterades på kommunstyrel
sens sammanträde var eltaxorna 
för villor respektive 'vanliga' hus. 
Eluppvärmda villor har en el
kostnad på 15,1 öre/kwh i nu
läget, medan motsvarande kost
nad för andra hus är 21,8 öre. 

te!:! med "gräsrötterna". Jag får 
manga samtal från enskilda män
niskor och från t ex bostadsrätts
föreningar. Det är sådana som be
:örs av olika frågor som behandlas 
1 .byggnad~nämnden, de är oroliga 
for att bh överkörda av besluts
fattarna. Deras fråga är alltid -
vad kan vi göra för att påverka? 
Kan vi hjälpa till på något sätt, så 
~t! ratt bes! u t fattas? Och det 
m tressanta är . att det är aldrig 
VPK-are, som nnger, utan okända 
l'aktiskt ofta folk som deklarer~ 
att de annars röstar på andra par
tier, men eftersom våra åsikter i 
byggnadsfrågor är bra så håller 
de på oss kommunalt. ' 

Jag brukar uppmuntra dem 
a.tt samla namn och ringa poli
tikerna. Kommunalpolitiker nu
förtiden är ytterst känsliga fOr 
" folk". Och kanske litet rädda. 

Framtiden? 
Konkret, så blir nästa stora fråga 
i byggnadsnämnden att ta ställ
ning till en eventuell u t byggnad 
på Väster - Värpinge_ · 

På lång sikt, sammanfattar 
Eva Wigforss, så tror jag att 
VPKs syn på stadsplanefrågor 
långsamt kommer att slå igenom: 
bekämpande av privatbilismen, 
minskat villabyggande, bättre hus
hållning med våra resurser. Jag 
tror också att människor kommer 
att bli alltmer aktiva i sin när
miljö. VPK kommer att kunna 
vara språkrör för dessa aktiva 
människor, eftersom deras bnske
mål påfallande ofta ligger i linje 
med vår ideologi. 

Allt fler kommer att kräva 
ett öppnare sätt att planera, att 
tjänstemä;I och politiker först 
tar reda på hur folk vill ha det och 
sedan- kommer med planförslag, 
som tagit hänsyn till opinions
yttringar. Då uteblir konfronta
tioner som de kring Clemens
torget, genombrottet och Nöden. 
Med ett sådant sätt att planera 
kunde man också bättre förankra 
litet impopulära betsJu t t ex på 
ett tidigt stadium forklara fOr 
omkringboende varför man lägger 
en förskola för handikappade i 
deras stadsdel. Politik maste för
ankras lokalt. Politisera vardagen! 
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ljugarbänken 
En miniubdt av förmodligen ut
ländsk härkomst har observerats 
i Höje d c:a 200 meter sydost om 
järnvägsbron. Vi ber kommunal
och oppositionsråden om en kom
mentar: 

Lennart Ryde (m) 
Den främmande ubåten bör sna
rast inringas, identifieras och be
kämpas - ja, även om mä~sk?· 
liv (ryska dvärgar?) skulle ga till 
spillo. 

Sverker Oredsson (fp) 
Vi kan tvingas höja bidraget · till 
frivilliga skytteföreningen, på be
kostnad av t.ex. ansla~e': till 
bibliotekets arbetsplatsutlanmg. 

c~ 

~ 
Nils Arne Andersson (c) 

Det här ska Rolf Nilsson få äta 
upp. Vi ska se över det kommu
nala partistödet för VPK :s del. 

Birger Rehn is) 
Det kan ligga något i Yad tid
ningen Gnistan (skp) · skriver : 
att ryssarna alltså vill kom ma åt 
mörtfisket i våra svenska åar. 

Ingegärd Göransson· (s) 
Det visar att Alva Myrdal har 
rätt : Vi behöver ett starkt skal
försvar även på kommunal nivå. 
Kanske en ryssja i, på gränsen till 
Lomma ... 

Framtidsmatine 
Kanske du på sistone råkat kasta ett öga på en affisch som före
ställer ett glatt vinkande barn, ridande på ett fabeldjur. Kanske 
har du noterat att bilden gjorts av stadsbibliotekets visionäre teck
nare Andrej Ploski, och att den inbjöd dig att delta i en framtids
matine på stadshallen lördagen den 25/10 kl 16.00. Men troligen 
gick du inte dit, ty det fanns många tomma platser när jag var 
där. 

- Filosofen Ernst Blochs ande 
är i alla fall här , påpekade bänk
grannen. 

Det var ju marxisten Bloch 
som skrev Prinzip Hoffnung (ännu 
ej översatt) , vilken - kort ut
tryckt - handlar om utopins be
tydelse för mänskligt liv. Männi
skan kan förhålla sig skapande 
till historien: förverkliga sina 
drömmar och sina insikter om vad 
det goda livet skulle kunna vara. 

Men dessvärre tycks även de 
onda utopierna behöva finnas: 
1984, Ragnarök . . . Eller som 
presentatören Olof Buchard inled
ningsvis påpekade: 

- Hela Sverige slokar. 

Det tänkbara 
Det är ogörligt att på de rader 
som står till förfogande mer än 
antyda det 6 timmar långa pro
grammet: multimediagruppen 
Tundra, som i ett ljud-bild-musik
montage manade fram männi
skans utsatthet; författaren och 
miljökämpen Christer Persson , 
som ställde utopisten Morris mot 
utopisten Bellam y; samme för
fattare, som skrivit texten till 
teatersällskapet Proteus uruppfö
rande av det Blochinspirerade 
lärostycket "Det tänkbara och det 
möjliga"; osv. 

Det kunde ändå vara värt att 
något stanna inför litteraturveta
ren Horace Engdahl. Jag menar 
det faktum att han, höll publiken 
trollbunden i en timme, med att 
rakt upp och ner hålla en före
läsning om Ragnarökstraditionen . 
Det var ett djärvt och lyckat 
grepp av arrangörerna! 

- Vi lever i våra fäders uto
pier, sa Horace Engdahl, och 
menade att utopier inte är så 
angenäma när de f<irverkligats. 
Han föredrog själv de stora för
fattarna, som ofta presenterade 
sina utopier, inte som system, 
utan som ljusa strimmor i en 
mörk värld: Sibbesläktet i Del
blancs bok Primavera t ex. 

I denna bok kan man läsa 
(jag gick givetvis genast till bib
lioteket och uppsökte boken): 
" En gäng rådde frodefreden över 
Norden, och då var sibbesönernas 
stora tid , då åkrarna osådda gav 
sin skörd , då ekarna dröp av ho
nung och vinrankan slingarde sig 
runt furans stam, då kvinnorna 
födde utan smärta och ammade 
ett fredligt och lyckligt släkte vid 
rika bröst. Sibbes barn vara alla 
rödhåriga och vita i hyn, mjälla 
som grädde och av den största 
skönhet. " 

Av Sibbesläkt? 
När så Elisabeth Hermodsson be
steg scenen och framförde sina 
dikter och visor, började en och 
arman undra, om ändå inte någon 
i sibbesläktet fanns närvarande i 
lokalen - fastän varken grönögd 
eller rödhårig. 

För Elisabeth Hermodsson är 
utopierna en möjlighet och därför 
förnekade hon det u to piska i sina 
visioner av en återkommande 
guldålder; präglade av kvinnliga 
värderingar, men som innefattar 
även männen i sin om tanke. 

Men just den inställningen till 
utopin, att den kan förverkligas, 
hade säkert Ernst Blochs ande 
uppskattat om han inte - p g a 
ålderströtthet - redan avvikit 
från Lunds Stadshall. Klockan var 
nu ca 23.00. 

Mjau 

Politik och pengar 

Lunds kyrkliga samfållighet ver
kar ha samma problem som den i 
dubbel mening borgerliga kommu
nen. Det ska prutas på alla håll 
och kanter. 

Att även kyrkan sparar i dessa 
barkbrödstider är väl inte att för
undra sig över, men vad som får 
den uypmärksamme att något 
höja pa ögonbrynen är att de för
troendevalda själva tagit ett ini
tiativ att slopa sina arvoden. 

Obetalt förtroendearbete? 
Men hur ska man egentligen se 
på det här med politik och 
pengar? Ska sanningen fram så 
var det faktiskt socialdemokratin 
som strax efter l :a världskriget 
genomdrev de första arvodena och 
reseersättningarna för kommunala 
förtroendemän, medan borgama 
försvarade den gamla sedvänjan 
att förtroendearbete skulle vara 
obetalt. 

Arbetarklassen har inget att 
vinna på att ge sina förtroende
valda bättre betalt, det ökar bara 
livstidsposterna och korruptionen, 
men givetvis ska de förtroende
valda fä ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. I övriJ~t tjänar nog 
det politiska livet pa att ekono
miska stödåtgärder går direkt till 
partiorganisationerna. 

Höj hyresbi
dragsgränserna 

Hyresgästernas ekonomiska si
tuation har försämrats allt mer 
under de senaste åren. Hyran 
har stigit mycket fo rtare än 
inflationen , rellönen har sjunkit 

Bostadsbidragen infördes som 
smhällets stöd at de lågavlönade 
hyresgästerna. För att stödet 
skulle inriktas mot dem som bäst 
behövde det satte man inkomst 
och hyresgränser. 

Meningen var från början att 
inkomstgränserna skulle följa 
löneutvecklingen. Ingen skulle 
förlora bostadsbidragen bara där
för att man hade kämpat sig till 
kompensation för inflationen. 

I år har riksdagens majoritet 
ändrat reglerna för kompensation 
till kommunerna. Inkomstgränser
na skall vara oförändrade, ja de 
ska till och med sänkas för ensam
stående. Det räcker inte att löne
höjningen redan har ätits upp av 
moms- och andra prishöjningar, 
nu ska man även mista bostads
bidragen. 

Hyresbidragsgränserna ska 
naturligtvis sättas så att stöd inte 
ges till lyxboende. Det enda 
rimliga bör därför vara att sätta 
gränserna så att alla som bor med 
>>normal» standard, dvs hos kom
munens fastighetsbolag, LKF AB, 
ska kunna räkna hela hyran som 
bidragsgrundande. 

Idag är bara c :a 7 5% av hyran 
i LKF AB :s nyproduktion bidrags
grundande. År det meningen att 
J:>.ara högavlönade ska bo i Nöden? 
Aven bostadsomräden som 
Nöbbelöv, Norra Fäladen och 
Linera har hyror som är högre 
än den nuvarande övre gränsen. 
Är dessa områden »lyxomräden»? 

Höj inkomstgränsen med l 0%. 
Låt hyresgränserna bestämmas av 
de faktiska hyrorna hos LKFAB! 

David Edgerton 

J1bk jo1j.k fiik 
VPK/KU l F Fotbollsträning pli 
Lerbäcksskolan lörd. 1/11 16-18. 
BLASOR KESTE RN Repetition l ö 
1/11 kl.10.00 vid Västerkyrkan, 
Byggmästareg. 21 .. B, gästrepetl
tör : Ulf Saxing. Denna lokal är 
hädanefter fast rep . lokal. 
VPK$ VARDARBETARGRUPP 
har offentligt möte om 'spar
förslagen' pli Folkets Hus, And
resalen den 5/11 .! :1. 19.00. 

VPK. Flygblad pli lokalen fr 29/1 O 

REDAKTIONSUTSKOTT för VB 
nr 33: Lars Borgström , Kristina 
Lanthen, Mon ica N y mark och 
Olle Teleman . 
KONTAKTREDAKTÖR för nr 
34 : F in n Hagberg, tel. 129098. 
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