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Fredagen den 28 november 

ENIGHET MOT SOCIALA 
NEDSKÄRNINGAR! 

STOPPA DEN SOCIALA NEDRUSTNINGEN ! Det var 
huvudparollen för en demonstration förra lördagen. Vi var 
drygt 600 människor som tågade genom Lunds gator i strilan
de regn. 

Bakom demonstrationen stod 
Hyresgästföreningens Lundaavdel
ning och barnstugepersonalens 
fackliga organisationer. Slagord 
om daghemsutbyggnad, vikarie 
från första sjukdagen och om den 
försvunna Sia, blandades med rop 
om hyresstopp och slopande av 
taken för bostadsbidragen. 

Trots regnet var det fin stäm
ning i tåget. Slagorden ropades u t 
med kraft och glöd. Vid avslut
ningen underströk talarna det vik
tiga i sarnarbetet mellan barnstu
gepersonal, föräldrar och hyres
gäster. Annars kan de styrande 
politikerna bara framställa oss 
som isolerade särgrupper som 
för fram egoistiska och ofören
liga krav, och t ex försöka spela 
ut daghemsutbyggnad mot bo
stadsbidrag. (I egenskap av hyres
gäst, förälder och daghemsperso-

nal kunde jag inte annat än in
stäinma.) 

Var det en stor demonstration? 
Den var i alla fall in te Ii ten . Ä ven i 
en demonstrationsvan stad som 
Lund är det ett stort steg for 
många att själva deltaga i en de
monstration. Och säkert gjorde 
vädret att en hel del drog sig för 
att ge sig u t med sina snoriga 
barn. 

Sverker Oredsson lät meddela i 
sydsvenskan att han inte impone
rades av demonstrationen. Men, 
försök tänk den motsatta tanken: 
Hur många skulle, ens i den fi
naste höstsol, ställt upp i ett med
borgartåg under Sverker Oreds
sons ledning under paroller som: 

»Lund behöver två lyxhotell» 
»Privatisera barnomsorgen», »Ti
derna kräver sparsamhet - låt de 
svaga betala» ... Inte 600 i alla fall. 

j h 
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MODERAT 
nämndordförande 
strök i protokollet 
VPK:s ledamot i konsthalls
nämnden krävde att persona
len måste få vara med när den 
nya kassörskan ska utses. För
slaget gick till omröstning, 
och vann. 
-sekreteraren uppfa~ade 
hela saken fel menar namn
den ordförande, som strök 
punkten från protokollet. 

Det här hände vid ett samman
träde för några veckor sedan. 
Nämndens presidium - ordföran
de , vice och sekreterare - hade 
sållat bland ansökningarna till 
den lediga tjänsten. Men när så 
nämnden skulle besluta vilken av 
kandidaterna som skulle få jobbet 
dök det upp nya fakta om tjäns
ten. Man bes! u ta de istället att 
tortsä tta leta bland ansökning
arna. Då krävde Mats Nilsson 
( vpk) att den övriga personalen 
också måste få ett ord med i 
laget. 

- Först kom jag med min pro
position och ett u ttalnde, sen gav 
socialdemokraten Lennart Prytz 
sitt stöd och därefter undrade 
Bodil Ryde(m) om vi kunde 
besluta så. Det fanns ju inget 
annat yrkande än mitt att rösta 
om. menar Mats Nilsson. 

-Felet begicks av ordföranden. 
Hon ställde frågan fel, menar 
protokollföraren Cecilia Nelson. 
I protikollet skrev hon att Mats 

Nilssons förslag röstades igenom. 
Personalen ska få vara med om när 
tjänsten tillsätts. 

Men ett protokoll måste under
tecknas av ordföranden och en 
justerare innan det är formellt 
riktigt, och beslutet är klart. Det 
var nu som Bodil Ryde gick in 
med rödpennan . Hon strök inte 
bara beslutet man tagit utan också 
att kravet ställts. 

- Det står om Lennart Prytz 
och mitt uttalande, men inget om 
mitt yrkande, säger Mats Nilsson. 

- När personalen märkte att de 
inte alls fick vara med under inter
vjuerna skrev de ett brev till samt
liga ledarnöter i nämnden. De fick 
dricka kaffe med två utvalda kan
didater , men det är inte vad vi 
menar med att få vara med vid 
tjänstetillsättningen, säger Mats 
Nilsson. 

I måndags träffades nämnden på 
nytt och Mats Nilsson krävde då 
att man skulle rösta om ärendet, 
igen. Det vägrade Bodil Ryde 
först eftersom hon menade att ett 
justerat protikoll inte kan ändras . 
Men där hade hon fel. Det går om 
en majoritet vill så. 

Då bestämde man att rösta om 
sammanträdet skulle ta upp saken 
på nytt - och där föll Mats Nils
sons yrkande på att ta upp hans 
första yrkande ... 

Så kan det gå i den kommunala 
djungeln. 

SOLIDARITET 
MEDURUGUAY 

»Sydamerikas Schweiz» kallades 
Uruguay en gång. Det kunde lika 
gärna ha kallats Sydarnerikas Sve
rige. Ett litet, i förhållande till 
omvärlden välmående land med 
etablerade demokratiska institu 
tioner och en god socialpolitik. 

Nu är Uruguay ett fattigt land 
under en blodig diktaturregim. Så 
kan det gå när den kapitalistiska 
konjunkturen vänder. Och inte 
blott i Latinamerika. På trettio
talet blev europeiska demokratier 
till diktaturer. Nu är det åter 
ekonomisk kris som kan leda till 
politisk. 

Om Sverige blev en diktatur 
skulle människor med annars 
olika åsikter gå samman för att 
återinföra demokratin. Kampen 
'kunde bli hård. Tänk vilken styr
ka det skulle vara för den demo
kratiska rcrelsen om den visste, 
att människor i fjärran länder 
engagerade sej för den. Tänk om 
den fick veta att det gick en 
Sverigedemonstration i en uru
guayansk landsortsstad. 

Det är Uruguaydemonstration 
på lördag 29 .11. Breda Fronten 
arrangerar. Samling Clemenstorget 
kl 10.30. 



Småhus eller lägenheter 

I Lunds kommun byggdes under 
åren 1975-79 knappt 3 000 lägen
heter. Dessa fördelade sig så att 
det byggdes l 952 småhuslägen
heter och knappt l 000 flerbo
stadslägenheter. Det byggdes 
l 000 lägenheter i de östra kom
mundelarna, huvudsakligen i små
hus, och knappt 2 000 i kommun
delen Lund. 

Det planerade bostadsbygg
nadsprogrammet )läs borgarnas 
planering) för 1980-84 ser på 
många punkter likadant ut som 
verkligheten 75-79. Enligt planer
na skall det byggas mer än l 000 
lägenheter i de östra kommun
delarna, nästan uteslutande i små
hus. Visserligen planerar man fler 
flerbostadslägenheter innevarande 
period , men det har redan visat sig 
att dessa planer inte kommer att 
hålla. Dessutom skall många byg
gas i saneringsområde, dvs ersätta 
tidigare och kommande rivningar. 

Detta är en märklig priorite
ring av byggandet, märklig därför 
att det inte alls svarar mot det 
reella behovet. Det innebär också 
att borgarna fortsätter en dålig 
bostadspolitik, som redan fått 
negativa konsekvenser. 

2 400 i kö 
Det står 2 400 sökande i kö till 
lediga lägenheter i Lunds kom
mun (SDS 19/11). Detta är en 
fördubbling på de senaste 5 åren. 
Man kan på goda grunder anta att 
ännu fler behöver lägenheter men 
inte tycket det är lönt att stå kvar 
i den kommunala kön. Lunds 
kommun kan nämligen just nu 
inte ens klara förturerna. Det be
hövs säkerligen 3 000 nya flerbo
stadslägenheter under innevarande 
5-årsperiod, verkligheten kommer 
inte att bli hälften . För dem som 
står i kö för sin lägenhet i små
hus planeras emellertid full be
hovstäckning. 

Varför i all sin dar bygger man 
ungefår 35% av alla lägenheter i 
de östra kommundelarna där bara 
25% av invånarna bor, kan man 
fråga sig. Detta innebär att ut
flyttningen till de östra kommun
delarna kommer att fortsätta. Dvs 
till de kommundelar som så gott 
som saknar arbetstillfållen, har då
lig service och dålig kollektivtra
fik . 

Ekonomiskt vansinne 
Kommunalekonomiskt är natur
ligtvis detta massiva satsande på 
småhus och de östra kommun
delarna rena vansinnet. Avdragen 
för räntorna i småhus och avdra
gen för arbetsresor ökar lavin
artat och kan komma att under
gräva kommunens ekonomi. 

I Lunds kommun har vi myc
ket ont om mark att bygga på. 
Trots detta byggs 2 lägenheter av 
3 i småhus. En småhuslägenhet 
kräver 34 ggr mer mark än en 
flerbostadslägenhet. Energimässigt 
är denna satsning ett slöseri utan 
like. Både ur uppvärmnings- och 
pendlingssynpunk t. 

Nu är naturligtvis denna poli
tik in te så märklig för var och en 
som känner till borgerlig politik. 
Småhusbyggandet och den därav 
ökande bilismen ger bygg- och bil
kapitalet stora vinster. Och en av 
borgarnas uppgifter i politiken är 
just att trygga vinsterna. Småhus 
innebär som regel enskilt ägande 
och att den som tjänar mest bor 
billigast, detta svarar också upp 
mot borgerlig ideologi. 

Det är också mot denna bak
grund man skall se de svar som 
hyresgästföreningarna får på sina 
berättigade krav om hyresstopp i 
kommunens fastigheter. Då får 
man av den borgerliga kommun
ledningen veta att man redan är 
kraftigt sub ven tioneract och får 
rådet att slå ner kraven på stan
darden. (SDS 23/11) 

Fotnot: huvudddelen av de siffror 
som nämns är hämtade ur statis
tisk årsbok för Lunds kommun 
1979. 

Från det kommunala 
Häromveckan publicerade Sydsvenskan resultaten från en brett 
upplagd opinionsundersökning bland invånarna i Lunds tätort. 
Veckans krönika ska handla om den, därför att den berör 
några av de mest kända stridsfrågorna i lundapolitiken under 
senare år. 
l papperskorgen? 

Vad det gällde var en skrift
lig enkät till ett slumpmässigt ur
val om ca 1000 personer över 
16 år i Lunds tätort , vilket är 
mycket i en så liten population. 
Ramen var en helt vanlig mark
nadsundersökning, fylld av köp
mannafrågor om inköpsvanor etc. , 
dvs just en sådan som en betydan
de del av Veckobladets läsekrets 
utan vidare slänger i papperskor
gen. Men instucket bland allt det 
andra fanns också kommunalpo
litiska frågor. Svarsfrekvensen var 
ca 70 procent, vilket är mycket 
för en skriftlig kommersiell under
sökning, men grovt otillräckligt 
t.ex. för kartläggning av parti
sympatier. Som ögonblicksbild , 
låt vara ofullständig och oklar, av 
opinionsläget i vissa frågor finns 
det emellertid all anledning att 
ta resultaten på allvar. 

Tydliga utslag 
Vad var då dessa resultat? J~. 

tätorten Lunds befolkning VI
sade sig till cirka två tredjedelar 
vara emot byggandet av Tempos 
P-hus och ville med ännu mer 
överväldigande majoritet behålla 
eller utvidga nu varande restrik
tioner mot biltrafiken i innerstan. 
Starka majoriteter på så där 75 
procent var beredda att lägga ner 
skattepengar på bevarandet av 
stadsbilden sådan den framträder 
i byggnader som Grand Hotel och 
Bryggeriet. Bara en av fem ville 
höja kommunalskatten i år medan 
staden var kluven i två lika delar 
för och emot hundskiten. 

P-hus koalitionen skakad 
In te särskil t överrasakande säger 

nog många. Men det intressanta 
och nya är att vi nu har svart på 
vitt om omfattningen av opinio
nen, hur långt den går in i P-hus
koalitionens egna led. För den 
högröstade minoritet som vill 
bygga parkeringshus och fortsät
ta rivningspolitiken och som egen
domligt nog tillåts styra stan är 
det resultatet skakande. Det är 
rimligen grunden till den tryckan
de tystnaden på den kanten. 

Journalistik och politik 
Sydsvenskans undersökning 

har naturligtvis inget att göra 
med en vetenskaplig kartlägg-
ning av opinionen Däre-
mot är den ett uttryck för en 
genuin omsorg om den här stan 
och det bör sägas, inte minst här 
i Veckobladet. Dessutom är den 
en politisk handling. Så är det 
med all journalistik, det är bara 
det att det sällan erkänns i borger
lig press! Jan Mårtensson på Syrl
svenskans Lundaredaktion har en 
maktposition motsvarande chef
redaktörens på en landsortstid
ning. Han använder den medve
tet. Vad han gjort nu är att varna 
den borgerliga majoriteten för 
styrkan i stadsmiljöopinionen i 
de egna leden. 

Efter oss syndafloden 
. J ag tror att stadsmiljöfrågor 

kommer att vara självklart när
varande i all politik framöver 
- människor har insett att man 
inte behöver finna sig i vad som 
helst. Men jag tror också att det 
politiska intresset här i Lund 
under de närmaste åren kommer 
att domineras av andra frågor, 
nämligen den borgerliga regerings
politikens resultat. Det är sant 
att krisen hitintills mest lett 
till passivitet och privatisering, 
men när stora grupper av offent
ligtanställda och studerande ser 
hur vettlöst nedskärningarna slår 
på produktiva u tbildningsinveste
ringar och mänskligt viktiga vård
områden, blir följden en radikali
sering som kommer att sopa bor
garna från makten . Men det är en 
annan historia. Tills dess måste 
vi dras med dem . Vi kanske får ett 
framtida ordstäv: »Efter oss 
syndafloden, sa lundaborgarna, 
byggde P-hus». 

Lucifer 

'U .p-

VPK-Lunds styrelse: BRANDEN 
VB har vid ett tidigare tillfålle ut
lovat en styrelsekommentar till 
den senaste branden på VPK-loka
len, Bredgatan. 28. Här kommer 
den . 

I allt väsentligt menar styrel
sen att det fmns anledning att stå 
fast vid den politiska bedömning 
som vi gjorde i samband med den 
förra branden. Vilka motiven än 
är till att den nya branden anlagts 
- det kan röra sig antingen om en 
politisk handling eller en impuls
handling - så är det viktigt att in
se att konsekvenserna är politiska, 
att det drabbar ett politiskt parti 

och dess arbete. I den meningen 
ingår bräderna i ett klart mönster 
av upprepade attentat , inbrott 
och vandaliseringar av inte bara 
vår partilokal utan även av politi
ska boklådor osv. Gemensamt är 
att det är vänsterorganisationer 
som drabbas. 

Men åter till de tänkbara mo
tiven till att anlägga en brand som 
i detta fall. Det kan - inte minst 
mot bakgrund av de nu kända an
ledningarna till den förra branden 
- hävdas att impulshandlingar 
som utförts i samband med ett ta
fatt utfört inbrottsförsök eller av 

en förvirrad människa skulle vara 
opolitiska. Vi tar bestämt avstånd 
från en sådan tolkning. Handling
ar som denna måste självfallet sät
tas in i ett ekonomiskt, socialt 
och ideologiskt sammanhang och 
således ges en politisk bedömning, 
även om den enskilde individens 
motiv inte alltid är lika precisa 
utan allmänt oklara. Den politiska 
bedömningen tar alltså fasta på 
att en bestämd handling u tf örs i 
en bestämd social och ekonomisk 
situation med bestämda konkreta 
konsekvenser. I det sammanhang
et är eventuella psykologiska mo-

tiv helt underordnade. 
Vid den senaste branden finns 

dessutom ett antal faktorer som 
talar emot att det skulle röra sig 
om en impulshandling. Inte minst 
det förhållandet att brand anlagts 
på minst två olika ställen och att 
inbrottsmotivet borde kunna av
skrivas (det finns inga spår efter 
försök till inbrott och f ö inte hel
ler något att stjäla) talar snarare 
för politiska motiv. Spekulationer 
bör emellertid undvikas i avvaktan 
på polisens fortsatta arbete. Det
samma gäller frågan om hur vi ska 
agera vidare. 
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Det där med matlagning kan 
vara en ständig källa til olust, eller 
åtminstone då och då irriterande. 
Därför är det alltid lika roligt med 
någon ny kokbok (vi har faktiskt 
kokböcker ibland), och vi har pre
cis fått in två lite udda kokböc
ker. Den ena är lite mer för fin
smakarna, och kanske deckaren
tusiasterna, nämligen Madame 
Maigrets receptbok (med förord 
av Georges Simenon.~. Korpen, 
ca 60:-. Den innehåller smått 
lyxiga recept på exempelvis kam
musslor och fisksoppor. 

Den andra däremot, är betyd
ligt mer jordnära och vardags
aktig, m~p ändå annorlunda. 
Det är Ata på nytt sätt med 
matlaget Mudi-Mums (som 
står för mat utan djurindustri
er och mat utan multinationella 
storföretag) utgiven av Prisma i 
sarnarbete med Jordens Vänner, 
59 .00. Principen är att endast 
köpa varor som kommer från 
länder där multinationell storfö
retag inte sysslar med rovdrift 
och storexport av matvaror sam ti
digt som den inhemska befolk

. ningen svälter. 
Boken är upplagd som en alma

nacka med ungefär två recept 
per dag, vitsen är att man skall 
försöka följa den naturliga års
tidsrytmen och äta mat som är 
aktuell. Just nu t.ex. rödbets
soppa, surstek av älgkött m .m. · 
Det är alltså ingen vegetarisk 
kokbok, men de enda köttsorter 
som förekommer är älg och får 
dvs djur som inte vuxit upp 
i industriella anläggningar. Syftet 
med boken är att skapa en soli
darisk matpolitik. Boken innehål
ler inledningsvis ett par kapitel 
om vikten av detta samt littera
turförteckningar, adressförteck
ningar m.m. Det är en väldigt 
trevlig och bra kokbok med 
lättlagade recept. 
PS Vi har kvinnakalendern till 
det facila priset av 28 :- Gämför 
Akademibokhandeln 31.60). 
Prismärkningen på bökersamt s.k. 
rabatter på böcker är något som 
jag hoppas kunna återkomma 
till inom kort. DS 

t- .............................. ----. 

S För dig, nyinflyttad eller ny t 
t medlem, som villlära känna män- J 
t niskorna och det politiska livet i t 

s För dig, sympatisör, som kan- t 
S ske länge funderat på att ta steget f 
f in i VPK, men som behöver den 

sista skjutsen, f 
t För 'dig, som är allmännt ny[i- t 
S ken eller undrande över VPK-

Lund och dess politik - t 
S VÄLKOMMEN till VPK-Lunds 

introduktionskväll onsdagen den f 
3 :e december på Smålands nati- f 

t ons A-sal. Vi böljar kvällen med 
J lite levande musik kl 19 .00, där

efter kommer information om t 
f VPK-Lunds organsiation och poli- , 

tik. ' 
Efter fika och ftlmvisning (l :a S 

majfilmen 1978) kommer riks- t 
dagsman Jörn Svensson att ta upp 
tionen i Sverige. t 

Kvällen avslutas med en efter- f 
sits för dem som vill fortsätta att 
bekanta sig med oss eller botani- S 
sera i det informationsmaterial f 
som kommer att finnas tillgäng-
ligt. f 

POLITIKER MOT V ÄGGEN 
l måndags var det paneldebatt om barnomsorgen. i Lund. 

>>Ställ !)Oiitikerna mot väggen)) manades man 1 flygbladet 
som kallade till mötet. Och det vardet många som ville göra 
Stadsbibli()tekets Hörsal var fullsatt. 

De politiska partierna i Lund 
representerades av Anders Sanner
stedt (vpk), Ingegerd Göransson 
(s) , Lars Bergvall (c), Gun Hellsvik 
(m) och Sverker Oredsson (fp). 

Debatten var upplagd på det 
sättet att efter en kort inledning 
från varje politiker, var det fritt 
fram för frågor från publiken. 
Sverker Oredsson var kvällens 
huvudperson, men knappast dess 
hjälte. Det var främst till honom 
frågorna riktades, eftersom han 
som kommunstyrelsens ordföran
de var en av de direkt ansvariga 
för de föreslagna nedskärningarna. 

S~·erker OrMsson (/p) 

Sparsamme Sverker 
Redan i inledningen framilide 

Sverker Oredsson. Jin grundsyn på 
problemet. Han· talade om den 
kärva ekonomiska situationen i 
Sverige, och att också kommu
nerna måste dra sitt strå till stac
ken. Enligt Sverker O finns det 
två sätt att planera: l. Ut~å från 
de krav som reses. 2. Utga från 
de resurser som fmns. Det var allt
så det senare han menade sig göra. 

Både Anders Sannerstedt och 
Ingegerd Göransson ställde sig 
bakom barnomsorgspersonalens 
krav när det gällde vikarier från 
första sjukdagen och u !jämning av 
skillnaderna mellan gamla och nya 
daghem. De kritiserade båda den 
dåliga daghemsutbyggnaden i 
Lund. 

Sannerstedt: -Den viktigaste 
frågan inom barnomsorgen är 
fortfarande bristen på platser. I 
många andra kommuner har ut
byggnaden ökat kraftigt under 
andra halvan av 70-talet, men i 
Lund har utbyggnadstakten varit 
oförändrat låg. Man har varje år 
byggt ungefär hälften av vad man 
planerat. Lund hör till de l 0% 
av kommunerna som har den 
längsta daghemskön. Däremot 
har Lund landets högsta daghems
avgifter. 

Bleka borgare 

Lars Bergvall och Gun Hellsvik 
(c och m)gjorde båda ett ganska 
blekt intryck. Lars Bergvall visade 
vid flera tillfällen en oväntad 
okunnighet när ddt gällde sakför
hållanden inom barnomsorgen. 
Till s! u t frågade någon ur 
publiken om han varit på något 
daghem. 
-Jag har varit på daghem, visserli

gen inte i Lund,svarade Sociala 
Centralnämndens vice ordförande. 

Gun Hellsvik talde för vikten av 
valfrihet mellan tillsynsformer, 
och att man skulle satsa på små 
enheter: familjedaghem , trebarns
systern, lägenhets- och villad ag
hem. Liksom Sverker Oredsson 

var hon mycket positivt inställd 
till privat barntillsynsverksamhet 
Centermannen däremot såg de 
privata initiativen mer som nöd
lösningar i en bristsituation (en 
liten nyansskillnad inom borger
ligheten) ,tydligen). 

En nyhet meddelades: l för
handlingar med facken hade man 
kommit fram till att man måste 
tillsätta vikarie om det var fler 
än fem barn per personal i små
barnsgrupp och fler än sju per 
vuxen i syskongrupp. Vilket, 
som Anders Sannersted t påpekade 
innebär att man i praktiken an
ser att det går utmärkt med 
två personal per avdelning. 

Överlcörda 
Både Bergvall och Hellsvik 

v erkarie lite överkörda och smått 
sorgsna över att kornmunstyrelsen 
pruta t bort vikarier och de extra
tjänster som skulle jämnat ut 
skillnaden mellan nya och gamla 
daghem. Bergvall skissade lite på 
ideer om att föra över resurser 
från deltidsförskolorna eller att 
dra in tjänster på daghem med 
låg beläggning. För som Sverker 
Oredsson klargjorde : 

-Några extra resurser utanför 
nuvarande budgetramar blir det 
inte tal om. Man kan göra margi
nella justeringar som inte kostar 
något, eller omprioritera mellan 
anslagen. 

Så Hellsvik/Bergvall visste vad 
de hade att packa och rätta sig 
efter. 

SIA och fritids 
De uselt utbyggda omsorgen 

de yngreskolbarnen togs också 
upp av flera frågeställare. T ex så 
här: 

- I höstas drog man igång SIA
försöken på Backaskolan. Och 
nu ska SIA bort till nästa höst. 
Tänker ni politiker bara ett år 
i taget? 

Sverker Oredsson medgav att han 
på sista tiden fått reda på att SIA 
faktiskt fungerade bra på Linera 
och Backaskolan. (Sitt tidigare 
ställningstagande hade han tydli
gen grundat på att föräldrar ringt 
från S Sandby och klagat på att 
barnen måste vara kvar i skolan 
och laga cyklår.) 
Därför kom han nu med det 

egendomliga förslaget att man 
först skulle besluta vid kommun
fullmäktiges budgetsammanträde 
att stryka SIA. Men att man nu 
under våren skulle »ha en bered
skap för att tänka om» och se ef
ter om man kanske ändå inte skul
le ha lite SIA kvar till hösten .... 

Bri~~n på fritidshem togs också 
upp. Aven om man får ha kvar 
SIA -verksamhet, så tar ju SIA
skolan slut kl 14, så vad ska bar
nen göra sen?, frågades det. 

- Nästa år blir det 45 nya fri
tidshemsplatser enligt planerna. 
Med den utbyggnadstakten blir 
behovet inte täckt på den här 
sidan år 2000,sa Sannerstedt. 

I det sammanhanget påpekade 
Sverker Oredsson att barnantalet 
numera minskar i Lund. 

-Det undrar jag inte på/ropade 
någon ur publiken. 

Inte Sverkers kväll 
Mot slutet av debatten gav 

Sverker O på något sätt debatten 
förlorad. Han märkte väl att det 
inte var hans kväll . Han slutade 
nästan slingra sig, och gav kärva 
raka svar. Eller snarare icke-svar, 
där han helt frankt medgav fakta 
och sa att han in te kunde eller 
tänkte göra något åt saken efter
som kommunen måste spara. Och 
han sa också att cet ))framöver 
kommer att bli ännu mer nödvän
digt att ompröva de existerande 
verksamheterna». 

Skattehöinina? 
v pK ocfi sossarna var överens 

om det mesta när det gällde 
barnomsorgen. Det gick en klar 
politisk skiljelinje mellan dessa 
partier och borgarna. Men (s) och 
vpk skilde sig åt när det gällde en 
sak : finansieringen. 

Ingegerd Göransson: Vi vill satsa 
på barnen, menockså ta ansvar för 
kostnaderna. En skattehöjning är 
oundviklig om vi ska kunna gen
omföra vårt sociala reformprog
ram. 
Anders S pekade på möjligheter
na till omprioriteringar 

Nu ägnar sig Lunds kommun åt 
lyxkonsumtion som Grand Hotell, 
Bo~rnentunneln , Tempos P-hus, 
småhusbyl(l(ande... Dessutom 

Ingegerd Görrznsson (s) 

finns det fonder på 80 milj 
och budgeten brukar gå med ett 
årligt överskott på ca 20 miljoner 
som inte förbrukas. 

-Svaret är inte att det inte finns 
pengar, utan att borgarna inte vill 
satsa på barnomsorgen. Utbygg
naden av daghemmen har varit en · 
av 70-talets stora politiska kamp
frågor. Tyvä" ser det ut som om 
den även skulle bli en av 80-ta
lets. Sa Anders Sannersted t , som 
var den ende av de delta~ande po
litikerna som fick applader från 
publiken. 

j h 

Mark och mygel 
är namnet på ett häfte som just 
utgivits i broschyrserien »VPK 
Lund informerar om sin politk». 
Utifrån ett antal av de senaste 
årens »affärer»: Kullenbergs, Thu
re Larsson, Åke Hans mm visar 
den hur den borgerliga hus- och 
markpolitiken tillgodoser privata 
intressen på skattejetalarnas och 
lundabornas bekostnad. 

»Mark och mygeb kan fås på 
VPKs expedition, Trollebergsvä
gen 21 , tel. 13 82 13. 
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B d di~ u get ags 
Budgetdags i alla kommuner 
tendenserna är likartade. S.k. för
troendevalda ser till att deras ar
voden höjs, i vissa kommuner med 
upp till 15%, väghållningen får sin 
stora del , toppbeläggning, p-hus -
bilismens offeraltare blir allt om
fångsrikare - och kommunernas 
administration och byråkrati kan 
få växa. 

I samtliga budgetdebatter är 
VPK tämligen ensam om att fö ra 
in andra värderingar, andra priori
teringar: vi ser till människornas 
intressen, inte till kapitalismens. 
de två går inte att förena. 

Kommunistpropaganda 
Det finns dock kommuner som 
framstår som undantag ibland. 
Och det beror helt på den poli
tiska viljan och fOrmågan. När 
båda dessa saknas kan man ju 
inte förvåna sig över ett klent 
resultat . Men i Landskrona har 
man en hälsovårdschef som går ut 
och säger att saltningen på vägar
na i L-a måste minska och helt 
förbjudas i Helsingborgsal!en. På 
andra håll i landet skulle detta 
klassas som kommunistpropagan
da! 

Från samme häl~ovårdschef 
kommer synpunkter på våra par
ker. Han anser att de är felplane
rade och så konstruerade att de 
måste ogräsbekämpas kemiskt. 
Han vill ha ängsmark i stället och 
låta gräs, buskar och träd växa 
fritt ... Och maskrosor och kvick-
rot ... Hur länge får han sitta 
kvar? 

Giftfria skolmåltider? 
Alltför många har den uppfatt
ningen att allt som produktkon
trollnämnden har godkänt kan an
vändas, om det så heter gift. 
'Vi har inte råd att avstå från 
giftbesprutning, vi har inte råd att 
ge våra barn skolmåltider som är 
giftfria', säger de. Vänd på sista 
meningen: Vi ger våra barn gift 
i maten för att det är billigare. 
Det är inte klokt! 

Jag säger som någon sagt, 
'krossa gubbväldet' - denne nå
gon la till på skäm t eller allvar, 
'i kkp' - alltså Kinas kommunis
tiska parti - men jag säger: i kf 
- i kommunfullmäktige - och 
jag menar allvar. 

Karin Lentz 

Valresultatet var glädjande 
för Radikala Studenter, RS 
22 mandat och 36,3%. Fris 
fick också 22 mandat men 
34,5%, FEMVAK fick 14 
mandat och 22,7% och Libe
ralerna 3 mandat och 5,9%. 
Valdeltagandet var 28"/.,. 

Valutgången var en god fram 
gång för de progressiva kraft
terna säger Matz Larsson. Det 
kan också tolkas som en svi
dande kritik mot Fris och även 
mot Femvak. 

Detta bör vara grunden till en 
mer sktiv studentpolitik och 
böljan till något nytt. Ett av 
RS mål är att nå största möj
liga inflytande. Eftersom både 
RS och Femvak drivit frågan om 
sparplanens följder som en a:- de 
största finns kanske en mojhg
het till närmande dem emellan . 
Fast det är nog inte troligt änd~ 
säger Matz. 

Ivarje fall kommer RS att ha 
mycket kontakt med både 

Femvak och Fris och genast bör
ja arbeta med att syna student
kåren, att skärpa utbildningsbe
vakningen, att se till att det stu
dentfackliga arbetet blir aktivt 
och att öka ifrågasättande! av 
studentpolitiken. Detta år blir 
avgörande för studentpolitiken 
i Lund. 

Peter Runnerströni', Fris, menar 
att eftersom det har varit ett 
visst ointresse för kårpolitiken 
så drar ett nytt parti som RS till 
sig större intresse. RS har också 
lyckats mobilisera sina väljare och 
de flesta nya vääljarna gick till 
RS. Fris däremot har inte fått 
fler väljare än andra år och en 
viss motgång var väntad. Dock 
inte så stor. Men man har inte 
så aktivt inom Fris för att nå 
fler väljare. 

Ulf Wallenborg, Femvak, säger 
att man är tacksam för valresul
tatet. Nu ska kårledningen för 
19 81 väljas och förhandlingam 
ska vara klara till den 8 december. 
Enligt Ulf är ett stort antal kom
binationer möjliga. 

Lag och ordning i bushen 

Att vårt samhälle håller sig med 
heliga kor, har man väl fattat ti
digare, men att pinupautomater 
räknas dit har jag lärt mej först 
i dag ... 

Jag bor alltså i ett litet hus 
med ständigt sönderslagen pinup
au tomat. En lördageftermiddag 
ville min granne och jag hjälpa 
automaten till en värdig död. Jag 
tog en stor sten och hamrade 
sönder två rutor där donnorna 
låg med prislappar som täckte 
könet ( moralen är sån att det 
måste täckas!) Jag hade inte 
hamrat länge förrän det blev fart 
på Svensson! Han kom i femdub
bel upplaga från parkeringsplat
sen och uppträdde som lagens 
väktare. 

»Vad fan sysslar du med? Är du 
inte riktigt klok?» sa han >>det 
kostar faktiskt pengar om man 
vill ha en tidning! ~ »Det var det 
värsta jag sett! ~ sa hans fru och 
hon menade avgjort inte tidning
arna. 

Själv bad jag Svensson stå här 
om nätterna och tala om för 
karlar i alla åldrar »att det fak
tiskt kostar pengar om man vill 
ha en tidning! ~ 
»Det är polisens sak att skydda(!) 
au tomaten!» menade Svensson. 

Några kvällar senare kommer 
två onyktra, distingerade herrar 
på genomresa förbi. 
»Finns här nån porrverksamhet, 
då?» undrar dom. »Försök med 
Grand Hotel eller åk till Malmö», 
säjer jag (ett standardsvar om man 
bor i ett hus med pinup-automat). 
»Vad menar du med Grand 
Hotel?» säjer dom »det är ett fint 
hotell, vi kommer därifrån!» 

När dom sen hör att jag pratar 
oskänskt som dom själva, frå
gar dom l!Och vad gör en VIT 
KVINNA i bushen, då?» 

Och det kan man ju undra. 
Två tidningar i en smäll 

Avd. gnäll 
Finn och jag besökte vårt får
digbyggda badhus, med ställ
ningar och rör i taket, industri
lyse och halvtimmesprogram
merad siren med dito blinkande 
varningslampa. 
Finn, två och ett halvt år, använde 
sig av den 3x3x3 meter stora 
bambassängen. Triangelformad 
med vassa stenkanter och varmt 
vatten. Frusna överåriga barn 
avnjöt det varma vattnet efter 
vågrörelsernas upphävande i den 
större bassängen. Som mest var 
vi sex ton barn och sju vuxna. 
Burfåglar i nivå för vuxna. 
Kafeteris i badlokalen med ask
fat och rökare . 
Enligt uppgift skall det finnas 
musik under vattenytan. 
Fel visioner, fel dimensioner 

tycker 
oveballin 

Kommunistisk Ungdom i Lund, 
KUL, har årsmöte nu på lördag 
(29/11) kl 10.00 på KU-VPK
lokalen, Trollebergsvägen 21C. 
Arsmötet ligger i år litet tidigare 
än vanligt, då man vill vara före 
KU-<iistriktets årskonferens. Till 
mötet har inbjudits bl a VPK, 
Rigas Feraios och KU Chile. 

VPK:s SÅNGGRUPP. träning in
för fredsdemonstrati onen tills. 
med Kvinnocentrums sänggrupp 
sönd 30/11 kl. 19 hos K .Ander
berg, Ciamenstorget 1 O. 
VPK IF Inomhusfotboll lör 
29/11 ' kl 16 p§ Lerbäcksskolan. 
AL TERNATIV JUL AL TE RNA T 
UPPROP!! Alla ni som arrange
rar eller känner till Alternativa 
Julfirande. Hör av er med tider 
och plats till VECKOBLADET. 
l vär julbilaga kommer vi att 
ha en speciell spalt med alter
nativa julfirande. 

Denna veckas redaktion: Lars 
Bergström, Jan Hindersson, Kri
stina Lanthe'n 
KONTAKTREDAKTÖR för nr 
38 Finn Hagbergtel129098 
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