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»Läget är utmärkt» 
styrelsen för VPK Lund har i dagarna lagt fram ett förslag till versamhetsplan för 1981. 
En stor del av arbetet under våren kommer att ägnas åt kongressförberedelser (inför 
VPK:s 26 kongress). Men man tänker också ordna offentliga möten bl.a. om Polen 
och om den globala utsugningen inom livsmedelsområdet. Där finns planer på förbättrad 
verksamhet på arbetsplatserna. Man vill göra något åt pionjärverksamheten, som är inne 
i en kris. Och man vill satsa på studier och på att ta hand om nya medlemmar. 

»Läget är utmärkt» 
'Läget är utmärkt' citerar sty
relsen Mao i sin inledning. Den 
påpekar att man måste se arbe
tet långsiktigt, en årsplan ä} en 
del i ett flerårigt arbete. I ett 
första skede - som nu är över -
arbetade partiet i många år på 
att etablera sig på den politiska 
kartan i Lund. Den fasen är av
verkad. Nu är målet att bryta 
borgarväldet Och detta får inte 
ses som en ensidigt kommunal
politisk fråga, även om det i 
rådande högervindar vore en ut
märkt sak. Det var på håret att 
det gick förra valet. 

Veckobladet bad Ulla Hans
son i VPK Lunds styrelse om en 
kommentar till årsplanen. 

Bättre introduktion 
- Avsikten med årsplan.en har 

varit att ta fram ett konkret och 
realistiskt handlingsprogram. Och 
här ser jag ett par punkter som är 
särskilt viktiga: de som gäller 
medlemsintroduktionen och stu
dierna. Medlemsantalet har inte 
ökat i samma takt som tidigare 
och vi har inte tagit hand om nya 
medlemmar som vi borde. studie
arbetet måste också komma igång 
med större bredd. Vi ska förbättra 
grundkursen för nya medlemmar 
och förändra fortsättningskursen 
(den s.k. kaderkursen) så att den 
ska bestå av en mötesserie som be
handlar större aktuella frågor. 
Vissa möten hoppas vi kunna ha 
offentliga. I samband med det 
hoppas jag på att vi ska fmna for
mer för att 'socialt' ta hand om 
nya VPK:are, slussa in dem i or
ganisationen, hjälpa dem att lära 
känna folk osv. 

Arbetsplatsarbete på nytt sätt 
VB: Avsnittet om arbetsplats

arbetet brukar ju finnas med varje 
år, så även i år. Är det förändrat 
på något sätt? 

UH: VPK Lund är faktiskt 
inte så dåligt på arbetsplatsarbete, 
som vi själva tror ibland. Det har 
organisationsutredningen visat. 

Naturligtvis domineras det av mel
lanskikten; det speglas ju av våra 
medlemmar och orten vi verkar i. 
Vi är t.ex. bra på vårdsektorn 
och sociala sektorn. 

VPK har sedan länge fram
gångsrikt prövat att arbeta med 
att starta nya VPK -organisationer 
på grannorter, och vi ska nu för
söka tillämpa de erfarenheterna 
på vårt arbetsplatsarbete. 

Ingen kvinnopolitik 
VB: Om kvinnapolitik står 

det att styrelsen :+avstår från att 
de de kvinnapolitiska frågorna 
någon fastare organisatorisk 
form». Någon kommentar? 

UH: J ag hör till dem som 
anser att det borde finnas plats 
för ett kvinnapolitiskt arbete i 
utskottsform. Det gjordes försök 
i våras att dra igång en grupp. Det 
kom få till mötena. Gruppen an
ser sig inte ha funnit nagon bra 
form och verksamheten har inte 
utvecklats. Aktiva kvinnor arbetar 
i många fall i Kvinnocentrum. Det 
är i och för sig bra. Men jag hop
pas ändå att gå igång kvinnapoli
tiskt arbete inom VPK Lund. 
Kvinnapolitik är ju också en 
fråga för män. 

Vem ska styra kommunal
politiken? 

VB: Av verksamhetsplanen att 
döma är flera utskott vilande. Har 
VPK Lund för stor verksamhet? 

UH: Ja, det kan ligga något i 
det påståendet. Vi är inne i ett 
skede med omfattande åtaganden 
i förhållande till medlemsantalet. 

Kärnfrågan är: hur mycket tid 
får det parlamentafW(a arbetet 
ta från annat arbete? ~erksamhe
ten i kommunfullmäktige och 
nämnder låser upp mycket arbete . 
Är det värt det? 

En annan fråga gäller kom· 
munalpolitikens förankring i sty
relse, och i synnerhet, i medlems
möten. Våra kommunalpolitiker 
får inte bli en expertgrupp som 
alltför självständigt driver kom
munalpolitiken. Under 1981 mås
te vi arbeta på att ta fram klara 
re~ler för beslutsfattande i sådana 
f ragor. 

Pionjärkris 
VB: Det är tydligen problem 

med barn- och ungdomsverksam
heten? 

UH: Såtillvida att det just nu 
saknas ledare för verksamheten. 
Det kommer att under våren att 
ordnas ett seminarium, där vi ska 
defmiera mål och ideologi för 
verksamheten. Så jag tror att vi 
får ogång det hela igen. 

Fester? 
VB: Slutligen, hur blir det 

med fester och andra utårriktade 
aktiviteter? Kommer det ekono
miska bakslaget med höstfesten 
att sätta stopp för sådant i fram
tiden? · 

UH: Ja, höstfesten kommer 
inte att upprepas. Man kommer 
att undersöka möjligheterna av 
att ordna någon mindre fest -
den ska vara oberoende av vädret 
och mer präglad av Veckobladet. 
Och traditionellt kommer vi na
turligtvis att ha en stor och !evan
de fest på Första Maj, förståss. 

Ändrad årsfestlokal! 

Plan på 
• remtss 

Barnomsorg 

Lunds kommuns 
Bar nomsorgsplan 
1981-85 

Idag, fredag, är sista in
lämningsdag för remissvar på 
Lunds kommuns Barnom
sorgsplan för 1981-85. Även 
VPK lämnar ett remissvar 
som VB har förhandstittat 
på .. 

Se sid 3 

F örslaget till verksamhetsplan 
kommer att föreläggas VPK 
Lunds årsmöte den 17 januari. 
Vi får anledning att återkomma. 

i. 

VPK Lund flyttar sin årsfest lördagen den l 7 januari från Folkets Hus, där vi skulle riskera att störa en samtidigt pågående 
teaterföreställnig. Ny festlokal blir fritidsgården vid Fågelskolan ute på Väster. Ta buss 4 till ändhållplatsen! 
Välk()mna allesammans till en trevlig fest med ett omfattande program och bra dansmusik. Kl 19 börjar festen. 
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>rVPK Lund anse!')) är ju den spalt 
som Vpks styrelse förfogar över 
varannan vecka. Nu på lördag av
går den gamla styrelsen och års
mötet väljer en ny . Vi vill i detta 
sammanhanget inte göra mer än 
att tacka för oss. Ett slags summe
ring av det gångna året kom fram 
i vår ledare före jul, och om våra 
planer rapporteras på annan plats 
i detta nummer. 

Vi vill dock upprepa att till 
det mest glädjande som hänt orga
nisationen under vårt år vid mak
ten hör VBs positiva utveckling, 
både utrymmes- och kvalitets
mässigt. Lund har fått en egen 
tidning, vilket alltfler av stadens 
invånare upptäckt och uppskattar . 
Våra politiska motståndare i full
mäktige har visserligen inte gjort 
det (se deras vägran att gå med på 
kommunala annonser i VB), men 
också de får en gång ta sitt för
nuft till fånga. Vi önskar VB ett 
gott 1981! 

Maxwell 
en engagerad folkpartist! 

Maxwell Overton är död och Lund har blivit en personlighet fattigare . Att han inte var i gam
mal god form förstod jag när han härförleden sa.~t o.ch sov p~ full~äktiges läktare. Att ma~ 
somnar där är mycket mänskligt, men det var anda onaturhgt for en person som var sa 
lidelsefullt intresserad av lundapolitiken. 

Maxwell var en hängiven och 
mycket kunnig lundapatrioL Sak
kunnigheten kom till användning 
när han arbetade med 1942 års 
klassiska generalplan för Lund. 
Sen medverkade han i Lunds Vec
koblad. Vi minns när det var ak
tuellt med kommunsammanslag
ningar och Maxwell pläderade för 
att Lomma och Bjärred skulle till
höra Lund. Han anförde noga de 
historiska motiven för en expan
sion västerut , med stadens och 
domkyrkans hamnar i Lomma 
respektive Löddeköpinge på 1100-
talet. När så småningom järnvä
garna byggdes hann de rovgiriga 
uppkomlingsstäderna Malmö och 
Landskrona före med banor som 
snävade in på Lunds historiska 
omland. Vid sekelskiftet gjorde 
dock Lund med järnvägen till 
Bjärred ett heroiskt försök att 
rädda det vittrande imperiet och 
nå fram till en isfri Öresundshamn. 

En tidigare Lucifer drev grymt 
med borgarnas Bjärrödsbana. Själv 
tycker jag heller inte att det finns 
någon anledning att öka Lunds 
territorium utan kan gott tänka 
mig en rejäl krympning, på så vis 

Vi beställde åt Maxwell en åtta 
Remy Martin att späda ut sin soc
kerdricka med. 

Inga djärva grepp 
1942 ars generalplan kunde det 
finnas anledning att återkomma 
till i VB. Ett kvalificerat lag under 
den internationellt kände Fred 
Forbat fick uppdraget att göra 
den. På den tiden tvekade inte 
Lunds kommunledning för fram
synta satsningar. Man gav ju ock
så utrymme för K G Ljunghills 
radikala nyskapelser inom skolan. 

Lund är numera en järn fOrelse
vis rik kommun. Stan är full av 
akademiska idekläckare, och inte 
minst arki te k tu !bildningen pro
ducerar varje år intressanta elev
projekt med lokal anknytning. 
Men hur tas detta till vara? Hur 
ligger Lund till jämfört med andra 
kommuner när det t ex gäller ak
tuella och viktiga sektorer som 
energiförsörjning, lokaltrafik och 
byggnadsvård? Jo, när det gäller 
energin tycks man ha lagt sig platt 
för Sydkrafts kärngäng i Malmö. 
På gatorna stånkar fortfarande de 
gamla privata dieselbussarna. De 

300 000 borde räcka, och det var 
precis så mycket församlingen 
kunde betala . Och den borgerliga 
majoriteten ställer villigt upp på 
att evakuera de nuvarande hyres
gästerna. Förtur av sanerings- och 
renoveringsskäl kan det kallas. 

Visserligen har vi en skriande 
brist på bostäder i Lund där de 
socialt mycket ömmande förturs
fallen kan få vän ta upp till sex 
månader, men vad bryr sig väl 
Gud om en sådan sak? I detta fall 
kan naturligtvis åberopas möjlig
heterna att få andlig tröst, och det 
var kanske det motivet som låg 
borgarna särskilt varmt om hjär
tat. Eller har man fått ett löfte 
från Rom om syndernas förlåtel
se? I så fall har den Heliga Stolen 
ett rymligare samvete än vad vi 
trodde. 

Från det ·k·ommunala .. 
att Dalby, Genarp och andra ob
skyra byar återfår självständighe
ten. Det skulle inte minst vara väl
görande för stadens politiska ba

gamla husen ska vi bara inte tala 
om. 

Det brinner 

-------------"'1 lans. Det fmns ingen anledning att 
släta ut skillnaden mellan den ra

Jag tror att Maxwell sörjde 
över sina sentida partibröders ide
torka och räddhåga. 

Det brinner ofta i kommunens 
gamla hus. Senast var det f d 
Borgs fabriker bakom Tempo som 
drabbades. 

»Brand i omstritt hus» skrev 
SDS och påminde om att exploa
teringen av kv. Färgaren varit 
starkt debatterad. P-husmotstån
darna ser naturligtvis gärna att 
Borgs står kvar och därmed hind
rar ett nybygge. 

'Vi har inte åstadkommit så 
mycket under året utan mest 
ställt frågor. Det enda påtagliga 
resultatet av vårt arbete är att 
sammanträdena numera är rök
fria ... 
VPK Lund Internbulletin 1/1981 
Rapport från Renhållningsstyrel
sen. 
Nåja! Alltid något! 

Kunga parel: 

Läskedrycker är enda 
festliga alternativet 

fakta Från Svenska Bryggarefö
reningen 2/80. 

Till barn? 

dikala lundapatriotism som VB 
ibland uttrycker och den borger
liga som Maxwell Overton var en 
av de sista representanterna för. 
Maxwell var ju bl a något så osan
nolikt och sällsyn t som engagerad 
folkpartist. 

Men lundapatrioten Maxwell 
förtjänar ändå allt erkännande. En 
gång medan han levde hade jag 
tillfalle att vara med och visa ho
nom min uppskattning. Vi satt 
några stycken på Backholms en 
kväll och hörde vid grannbordet 
Maxwell hålla en mästerlig liten 
föreläsning om hur många fram
gångsrika Malmöföretag som ur
sprungligen kommit från Lund. Vi 
beslöt att skicka över något gott 
att dricka till hans bord och råd
frågade servitrisen. - Så här dags 
vill han han konjak och socker
dricka, berättade hon erfaret. 

Sankt Thomas 
Ibland överraskas t o m jag av bor
garna i Lund. Ta nu detta med 
den katolska väckelsevåg som sve
per fram. Det är in te bara Lennart 
Ryde (m) som nu ses fingra på 
radbandet. Det sägs att även Sver
ker Oredsson (fp) övergett Martin 
Luther och biskopen i Lund för 
påven i Rom. Är det månne en re
trättplats efter 1982 års val som 
hägrar? 

VBs uppmärksamma läsare 
förstår säkert att jag syftar på de 
märkliga turerna kring St Thomas 
katolska församling i Lund. För
samlingen har dels fått köpa en 
tomt på säregna villkor och 1 mån
dags tillstyrkte så fastighetsnämn
dens borgerliga majoritet att för
samlingen skulle få köpa grann
fastigheten på förmånliga villkor. 
Här var det inte fråga om att sälja 
ut kommunens mark till högstbju
dande spekulant som annars varit 
borgarnas motbjudande paroll . 

i 
Nej, när katolska församlingen, 

. · som för några månader sen 
knappt hade ett öre i kassakistan, 
viskade i någons öra (kanske från 

•• en biktstol?) att man behövde ett 
bostadshus nära den planerade 1--------------- nya församlingslokalen, så upp-

. . . 

RÄTTELSE 
I förra numrets ledare skrev 

vi att för kommunal annonse
ring bör en tidning ha en täck
ning som motsvarar 4,5 % av 
hushållen. Ska vara 1,5 %. 

täckte kommunen att man min-
sann hade just ett sådant hus. Vis
serligen visade en opartisk värde
ring att marknadsvärdet var 4-500 
000, men det kunde Rune Linder 
med några enkla penndrag visa att 
det var alldeles för mycket. 

Så mordbrännarna torde inte 
vara att söka bland p-husmotstån
darna utan på annat håll. Mer vill 
vi in te säga, så har vi ingen ting 
sagt . Det är nämligen farligt med 
falsk tillvitelse. Och det är inte all
deles riskfritt med sann tillvitelse 
heller, enligt vad som meddelas 
från fastighetskontoret. 

80 g trähaltigt oblekt 
Har ni lagt märke till att VB har 

gått över till en ny papperskva
litet? 

Vi trycker numera på ett oblekt 
trähaltigt papper. Att papperet är 
oblekt innebär mindre förorening
ar och mindre energiåtgång vid 
tillverkningen . Trots detta kostar 
det oblekta papperet ungefar lika 
mycket som det blekta beroende 
på att tillverknfugsmängden är 
betydligt mindre. Om alla hade 
gått över till oblekt papper 
hade vi fått ett billigare papper, 
renare miljö och en lägre energi
förbrukning. 



Inga Lunde11siska Watergate 
Nytt år, nya tag i nämnder och styrelser. 

Vad hände då under 1980? Om det hände något? Har det haft någon betydelse att VPK 
sedan förra året är representerade i alla nämnder och styrelser? Kanske har inga sensationer 
sett dagens ljus, inga lundensiska W atergate avslöjats, men något har det dock betytt. 

Rapporte från de kommunistiska ledamöterna har publicerats i VPK Lunds Intern
bulletin 1/81. VB har gjort ett godtyckligt, personligt och kanske representativt urval. .. 
(Rapporten från Kommunstyrelsen publicerades i VB l /8 I). 

Byggnadsnämnden 
Vi kan allt tydligare se hur SAP 
förtvivlat via Arbetet men också i 
sydsvenskan strävar efter en ny 
politisk profil i Lund. Otvetydigt 
fmns det många, framför allt 
yngre socialdemokrater som står 
nära vårt parti, som försöker göra 
SAP till ett oppositionsparti. Så
dana radikala socialdemokrater 
fmns också numera i byggnads
nämnden. Det har allt oftare 
hänt att man från SAPs sida in
stämt i våra yrkanden (fast Ar
betet då oftast hävdar att det var 
ett SAP-yrkande istället ... ) 

Årets poäng var när Birger Rehn 
begärde få höra hela VPKs trafik
politiska program uppläst, vilket 
han och övriga ledamöter fick. 
Efter det har vi en känsla av att 
man lyssnar mer på oss. 

Fastighetsnämnden 
Ett stort ärende under året var 
följetongen Grand Hotell. Här var 
vår uppgift inte minst att skaffa 
fram information genom yrkan
den, bråk, bordläggningskrav, frå
gor, upprördhet och alla andra 
yttringar som vi kunde komma 
på. Ibland hade vi t.o .m . fastig
hetskontorets personal med oss 
när Lennart Ryde och hans kum
paner försökte köra över Rune 
Linder och ca i sin iver att till
fredsställa bröderna Paulsson. 

Kjederqvistska gården och Prenne
gatan är två andra 'typiska' ären
den. Här har VPK yrkat på beva
ring men sam tidigt klart sagt ifrån 
att borgarnas politik innebär ett 
dubbelspel. Först låter man fastig
heterna förfalla. Sedan beslutar 
man att bevara. Det kostar då 
massor av pengar. Och motiverar 
att man kan säga: Ser ni nu. Vi 
vill bevara. Men eftersom det 
kostar så mycket så måste ni 
_förstå att . vi o~kså hur .os_!irna vi 
an ser det måste riva. VPK har 
krävt en ordentlig höjning av bud
getbeloppen för underhåll av 
kommunens fatigheter. Något 
som vi hade gehör för i nämnden 
bara för att fmna att borgarna i 
budgetberedningen strök alltsam
mans. Så förfallet får fortsätta. 
SAP faller här undan och går i 

fållan. Och skapar en konstlad 
motsättning mellan ekonomi och 
hänsyn till stadsmiljö. 

Vårt förhållande till SAP är 
annars rätt gott. Flera kontakter 
har förekommit och ett gemen
,samt agerande har " flera gånger 
skett. Men samtidigt fmns inom 
SAP en splittring som också av
speglas i fastighetsnäroden i form 
av ibland märkliga turer. Ibland 
~ar vi lyckats få enskilda folkpar
tister eller centerpartister att fron
dera. Detta har lett till att allvars· 
ord har talats inom den borgerliga 
gruppen. 

Sociala centralnämnden 
Socialdemokraterna b~driver inte 
någon oppositionspolitik i SCN. 
VPK är därför ensamt om att kri
tiskt granska förslagen till beslut, 
kräva bättre beslutsunderlag, 
efterlysa politiska motiveringar 
från de borgerliga partierna, lägga 
progressiva motförslag etc. 

VPK _agerar självständigt i SCN, 
och VI samarbetar inte med något 
annat parti. Erfarenheterna är 
dock, att socialdemokraterna nu
mera radikaliserat sin politik. För
utsättningar fmns därför för ett 
samarbete mellan SAP och VPK 
den dag som den borgerliga majo
riteten försvinner. 

Gatu- och trafiknämnden 
Gatu- och trafiknäroden ·är en 11-
personersnämnd och det betyder 
att VPK blivit representerat först 
genom . senaste valet. Vad som 
hänt detta första år är en uppreP.
ning av det från så många håll 
kända mönstret: i en nämnd 
där allt förr flöt med den största 
e~egans och utan meningsskiljak
tigheter • ble'! det plötsligt en 
massa fragor, debatter, voteringar 

och reservationer. Längden på 
sammanträdena fördubblades. 
Svaret blev väl vissa försök till 
mobbing, men mest har man gått 
på linjen att nämnden inte ska 
yttra sig utanför rent byggnads
tekniska g a tu- och avloppsfrågor. 
Det är där skiljelinjen i nämnden 
har gått: medan vi VPKare lagt 
synpunkter på stadsplaneförslag 
t ex v~d gäller deras trafikkonse
kvenser har borgare och social
dem o kr a ter vela t inskränka sig till 
att vidarebefordra förvaltningens 
bedömningar av lutningar i av
loppsnä te t. 

Vad gäller den socialdemokratiska 
gruppen är det påfallande hur 
svårt den har att anlägga politiska 
perspektiv på frågorna, i stället 
får bilist- och villaägarperspektivet 
dominera och så hamnar den på 
samma linje som borgarna,. ofta 
mot den genomtänkta socialde
mokratiska ståndpunkten i full
mäktige. 

Konsthallsnämnden 
Vi har drivit de demokratiska 
frågorna hårt (en av VPKs huvud
uppgifter) och med viss framgång. 
\får !ffitiska hållning mot hand
laggnmgen av Galleri S :t Petris 
anslagsäskande och tillsättningen 
av en kanslist i'konsthallens kassa 
~ar lett till tämligen hårda och 
oppna konfrontationer med bor
garna. Ordföranden (m) har tving
ats _till reträtt, arbetsplatsdemo
kratin har kommit upp till diskus
sion och personalen har förstått 
att det _ä~ VPK man kan lita på. Vi 
har blivit representerade i flera 
arbetsgrupper och t o m fått re
presentera konsthallen i Handi
kapprådet, vilket dock är ett re
sultat av borgarnas ointresse och 
lättja. 

Plan på remiss ... 

Remissvaret är starkt kritiskt 
mot den borgerliga politiken och 
i det konstateras att inte heller 
i planperioden fram till -85 
kommer bristen på dag- och fri
tidshem att byggas bort. »Läs
ningen av barnomsorgsplanen 
övertygar om att den grundlägg
ande förutsättningen för en 
kvalitativt annorlunda politik , 
som sätter barns intresse i 
centrum, är att borgarväldet i 
Lund och i Sverige, bryts!» 
VPK:s kritik går in på den lång

samma utbyggnadstakten och på 
borgarnas oförmåga att klara av 
sina egna planer. VPK kräver en 
kraftig utökad utbyggnad av dag
och fritidshem och också att det 
sker en ordentlig planering av 
mark- och lokalbehovet för barn
stugor. »Så länge inte en sådan 
aktiv politik förs kommer barn
omsorgsplanens målsättningar för 
utbyggnaden att fortsätta vara 
luftsiffror och önsketänkande.» 

Den geografiska förd elningen av 
utbyggnaden tas också upp i 
remissvaret. De östra kommun
delarna är idag eftersatta på 
institutionssidan. VPK kräver 
alltså en större utbyggnad i Dalby , 
S_andby, Genarp och Veberöd .. 
Aven i själva Lund bör man pri
oritera de bostadsområden där 
bristen är störst. 
I samband med beslutet om den 

nya budgeten riktades kraftiga 
protester mot nedskärningarna 
mom barnomsorgen. I remissvaret 
stöds de krav som fördes fram i 
protesterna: 3 personal per barn
grupp på de daghem där det idag 
är 2,5, vikarie från första sjuk
dagen, ökat antal fasta vikarier 
utplacerade på barnstugorna och 
återinförande av anslagen till 
studiedagar. 
Dessutom för VPK fram en 

mängd olika delkrav när det gäller 
barnomsorgens kvalitet. Bland 
dem kan nämnas Två heltidsan
ställda på deltidsgrupperna. Två 
barnskötare, en förskollärare i 
småbarnsgrupperna. Ökade drifts
anslag . Kösystemet bör utformas 
så att barn födda under olika 
delar av året bör ges mer jämlika 
chanser till plats. Ingen minskning 
av antalet barnsamariter. 
Daghemstaxan bör sänkas och 
vara helt progressiv. Och när det 
gäller föräldrakooperativa daghem 
står följande i remissvaret: 
» VPK ser positivt på att föräl
drar får ökade möjligheter att 
till aktivitet och deltagande i 
barnomsorgen. Föräldrarned
verkan kan dock inte ersätta ut
bildad personal och får inte an
vändas wm förevändning till 
persona/nedskärningar. De olika 
former av förä/drakooperativ wm 
finns i Lund bör utredas och ut
värderaS» 

Tekniska verkens styrelse 
Erfarenheterna under året ger en 
fingervisning om att vi måste 
IJtarbeta•. en konstruktivare linje 
an den VI nu har. Det räcker inte 
enbart med att ägna sig åt hur 
taxor och avgifter skall fördelas. 
Framför allt gäller det att bryta 
uppfattningen att Tekniska Ver
ket i främsta hand ska ftamstå 
som ett affärsdrivande verk som 
inte skall lägga sociala aspekter 
på sin verksamhet 
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Nya läseboken, 
LUNDAUPPLAGAN 
Goddag, alla barn. Se så regnvåt 
stadsflaggan slokar på sin stång, 
säger fröken. 

Det är för att den inte är själv
bärande säger lille Mil ton, som går 
i Chicagoskolan på söndagarna. 

Äsch ni pojkar satsar bara på 
er själva och tänker in te på oss i 
reproduktionen säger lilla Lisa 
och ler inåtvänt. 

Byns tidning är beroende och 
oliberal. Stjärnjournalisten char
meras inte av bolsjeviker. De få 
schavottera i skärp·an från hans 
skrivmaskin, sju gånger sjuttio 
gånger. Men de äro märkvärdigt 
ogenerade i sina schabbiga schalar 
och chica skjortor och säga: skit 
samma. 

K ii sin Ruth har flanellskjorta , 
dricker kamomillte och har långa 
gula näbb-stövlar. 

Byns gamla stadshotell ska 
byggas om till ett multinationellt 
lyxhotell för 14 miljoner i skatte
medel. - Ett modernt näringsliv 
kräver oxfile och snöripa, och ett 
sobert hålligångställe med lite sprit 
och fruntimmer är det minsta vi 
är skyldiga exportindustrin, säger 
pastor Immanuet Annmo. 

Som gammal lundabo ser jag 
gärna att stan jämnas med mar
ken, säger byns oppositionsledare 
som flyttat till Dalby. Får vi bara 
upp P-huset kan vi som nästa steg 
riva själva Tempo, det har länge 
nog legat som en propp för Katte
sund. 

En folkpartist har observerats 
på byuniversitetets ekologiinstitu
tion. Lite oväntat i den biotopen, 
säger fältbiologerna men det kan 
röra sig om ett förrymt exemplar. 
Raritetskommitten är underrät
tad. 

Överläkare Magne Syhl på 
byns lasarett har med anledning 
av landstingets energisparkampanj 
beslutat sig för att dra in på istär
ningarna i whiskyn. 

Sedan byns fritidsnämnd låtit 
bygga ett badhus där man endast 
med svårighet kan klä om och 
tvätta sig, planerar man nu ett vin
terparadis på f d Gamla Soptip
pen. Då de skidåkande stapplat sej 
upp till toppen kommer de i hän
delse av snöbrist att kunna ta rull
trappa ner. 

I övri&t är allt lugnt och stilla 
så här pa vinterkvällarna. Saltet 
ligger i små drivor på gatorna och 
gnistrar så fint. Men vad är detta? 
Vad är det som liksom ylar i luf
ten, vad är det som dundrar i mar
ken likt elefanthjordar? Ack, det 
är bara den galna mormodern, ny
bliven stadsdelsansvarig i VPK 
Lund, som endast iförd sina lila 
plyschbyxor tränar slängpolska 
med årets skörd av mjälla mellan
skiktare nere på maderna vid Höje 
å. 

Målsättning 
Gunnar Sandins insändare i VB 
nr 39 angående bibliotekets mål
sättning och målbeskrivning ford
rar ett svar , ett svar som troligen 
blir minst lika retoriskt som 
Gunnar Sandins insändare. G.S. 
hyste farhågor om utrensningar i 
bokbeståndet efter att ha läst 
bibliotekets målbeskrivning: ge 
litterär och konstnärlig stimulans 
för att befrämja bl.a psykisk ut
veckling och social anpassning. 
Dessutom undrade han hur denna 
målbeskrivning stämde med en 
tidigare, av nämnden , fattad mål
sättning. Det måste påpekas att 
målbeskrivningen och målsätt
ningen inte är · samma sak. Mål
beskrivningen återfinns i EVPn 
(ekonomisk verksamhetsplan) och 
har inte förändrats från före
gående års EVP. Målsättningen 
som biblioteksnämnden tog mars 
1979 är en fylligare liten broschyr 
som bör finnas tillgänglig för 
alla intresserade på biblioteket. 
Den har inte VPK haft något in
flyttande över. 
Men uttrycket »befrämja psykisk 

hälsa och social anpassnin&J~ är 
synnerligen intressant i en mål
beskrivning för en kulturell 
nämnd. Detta delmål skall dess
utom uppfyllas i samarbete med 
exempelvis skol- och socialför
valtning och de andra kulturella 
nämnderna, så oifall G.S. hade 
bläddrat vidare i EVP:n hade 
han upptäckt att Biblioteksnämn-· 
den är den ända nämnd som be
mödar sig om social anpassning. 

skolförvaltningen nämner över 
huvud taget inget om elevers 
psykiska och sociala utveckling . 
i sitt huvudprogram , där gäller 
de t att man har nära till skolan 
t ex, men under gemensamma 
sociala anordningar säger man· 
»tillse att elever får erforderlig 
fysisk, psykisk och social om
sorg i ans! u tning till skolarbetet» 
dvs näringsriktig kost, sexualråd
givning, skolpsykiatrisk klinik, 
skolskjuts m.m. 

Socialförvaltningen i sin tur skall 
främja social och ekonomisk 
trygghet , jämställdhet samt ut
veckla en god samhällsmiljö. 

Fritidsnämnden, Konsthalls-
nämnden och Musik och Teater 
nämnden visar inget större in
tresse för det sociala. 

Det verkar, efter att ha läst 
igenom målbeskrivningarna, som 
om vi bodde i ett helt annat 
samhälle. Nu gör vi inte det . 
Det vore kanske lämpligt om vi 
kommunister börjar rensa UPJ? 
bland alla floskler och fa 
nämneroas idealistiska målbe
skrivningar närmare den bistra 
borgerliga verkligheten. 

AnTUJ-Sofia Quensel 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergsg 3 B 

222 20 LUND 

By historia 

Norra Nöbbelövs by var en allde
les vanlig by norr om Lund. Den 
l bestod av en handfull gårdar och 
hus. Befolkningen var inte under 
någon period större än ca 300 

1 personer. 
Gösta Lindeberg har i boken 

:.En bok om Norra Nöbbelöv:. för
sökt skriva byns historia. Han sve
per snabbt genom forntid och me

l deltid , berättar om att jordbruket 
l förändrades vid skiftena, pratar 
· om hur husen såg ut, säger lite 
om folktro osv. Litet hackat och 
·litet malet. Läsaren får en under
lig känsla av att detta har beskri
vits förut (fast då gällde det andra 
platser). Lindeberg har inte någon 
speciell vinkling av sitt material , 
att han skulle vara dialektisk kan 
dock icke begäras. Byn framstår 

l 
efter läsning som egendomligt 
vag och konturlös. 

I sitt förord noterar Linde
berg att Tomas Löfström i boken 
:.Kring Lund:. påpekat att 'de nya 
kommundelarnas historia är ännu 
mycket ofullständigt dokumente
rad '. Man ställer sig spontant frå
gan: i hur små stycken ska delarna 
dokumenteras? Behöver vi lik
nande beskrivningar av lgelösa, 
V.Hoby , Silvåkra . .. ? 

Det finns, om jag minns rätt, 
redan böcker om Stora Råby (två 
stycken!), Östra Tom, Värpinge, 
Genarp (också två) och Veberöd . 
Tre av dessa är grundliga etnolo
gisk'a dokumentationer med upp
mätningar av hus, och riktigt 
fotomaterial. De andra är mer 
ostrukturerade och bär prägel 
av att vara skrivna av amatör
historiker. De har en rätt tydlig 
personhistorisk inriktning. 

Jag menar att felet med 
Lindebergs bok är att den varken 
har den ena eller andra inrikt
ningen. N. Nöbbelövs by var all
deles för liten och utan speciell 
särprägel för att det skulle vara 
meningsfullt att skriva dess his
toria i ordets traditionella be
tydelse. Lindeberg borde s.a.s. 
grävt djupare ner till ett person
historiskt plan och mer utnytt
jat den dokumentation av byn 
bestående av bl.a. intervjuer och 
uppmätningar som Folklivsarkivet 
gjorde i början av 7 O-talet. 

Det hade varit ett bättre sätt 
att levandegöra livet i . en liten 
alldeles vanlig skånsk by. 

Årsmöte i VPK Lund lördag 
17/1 kl 9.00 på stadsbiblio
teket, hörsalen. Barnpassning. 

Vandringssektionen 
kan se tillbaka på ett framgångs
rikt 1980, då man avverkade cirka 
3 300 personkilometer. Men plan
målet för 19 81 har satts högt, och 
därför startar vi säsongen med en 
vandring, troligtvis på Söderslätt, 
redan den 7-8 februari. Vid otjän
ligt ,väder blir det skidor i stället. 
Anmäl intresse till Nils Elfverson 

, & Christina Knutsson, 145445. 

Järnvägssektionen 
är en ny verksamhet inom VPK 
Lund som vill öka kunskapen 
om och driva på den lokala ut
vecklingen av denna överlägsna 
kommunikationsform. Aktivite
terna inleds med en rundresa på 
skånska banor under sakkunnig 

l 
ledning lördagen den 14.2. Se när
mare i kommande VB-nummer. 

l VPK IF: Fotbollsträning lö 17/1 
kl 16 p li Lerbäcksskolan. 
VPK:s SÅNGGRUPP: Samling lö 
17/1 kl 19 pli Filgelskolans fritids
gärd pli Väster (obs l ändrad års
festlokall. 
SVENSK-KUBANSKA FÖRE
NINGEN l MALMÖ-LUND: Ars
möte lö 17/1 kl 14 på Smillands 
nation, G il lestugan. Fest efterllt. 
BLASOR KESTERN: Festen pli 
lördag 17/1 flyttad till Filgelsko
lans fritidsgllrd. Rep kl 18. Ta 
med alla noter! 

Redaktionsutskott: Eva Almqvist, 
Lars Borgström och Finn 

. Kontaktredaktör för nästa nr: 
l Finn Hagberg te l 12 90 98. 

Att läl>a: 
Alin, M. , Stora Råby. 1971 
Ek, S.B., Östra Torn. 1970 
Kask, P-J ., Det gamla Genarp. 

1974 
Nilsson, H., Boken om Veberöd. 

• 1972 
Ohlsson, A. , Stora Råby socken. 

1954 
Sundström. Å., En bok om Gen

arp. 1979. 
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1966. 
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