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KRISJOUR 
mot kvinno
misshandel 
Vad är Lunds kommun beredd att göra för att hjälpa kvinnor 
som utsätts för misshandel? Är kommunen beredd att arbeta för 
kvinnohus eller jourbostäder i Lund? Så frågade (s)-kvinnor i en 
interpellation och VPK-kvinnor i en motion vid kommunfull
mäktiges februarisammanträde. 

Krisjour finns 
Det finns idag en krisjour i Lund 
och bakom den står en arbets
grupp inom Kvinnocentrum. Idag 
är jouren öppen varje onsdagkväll 
kl 19-21 te! 121960. Man brukar 
i genomsnitt få en påringning var
je onsdag och några besök. 

- Det är speciellt viktigt att vi 
inte är någon myndighet, att den 
som ringer får vara anonym och 
att vi inte registrerar personer 
eller samtal, säger solbritt stigen
berg, många kvinnor drar sig för 
att be polis eller sociala myndig
heter om hjälp av rädsla för att 
barnen då kanske tas ifrån dem. 

Krislägenheter behövs 
Vårt stora problem är, att vi inte 
har någon möjlighet att erbjuda 
den som ringer någonstans att 
ta vägen, vi har inga krislägenhe
ter . Någon gång i akuta fall har de 
fått bo hemma hos oss, men det 
går ju inte i längden. Det bästa 
stöd kommunen kunde ge oss 
vore att låta oss disponera några 
anonyma övernattningslägenheter. 
T ex har Malmö kommun stött 
krisjouren där ekonomiskt -
utan några krav på motprestatio
ner i form av registrering eller rap
portering. 

Kontakt med myndigheter 
Annars har vi ett gott sarnarbete 
med olika myndigheter, fortsät
ter Solbritt. Vi har varit runt hos 
polis, bostadsförmedling, social
förvaltning, jurister osv och där 
fått kontaktpersoner. Dessa kan vi 
kontakta när vi behöver hjälpa 
kvinnorna vidare och krisjourens 
egen kunskap eller resurser inte 
räcker. 

Misshandeln ökar 
De kvinnor som ringer hit har re
lationsproblem av olika slag. Det 
gäller skilsmässor, vårdnadskon
flikter och - ofta - ensamhet. 
Det är också påfallande att anta-

Jet misshandelsfall ökat! Det be
ror nog mest på att den offentliga 
diskussionen kring misshandel 
gjort att fler vågar erkänna hur de 
har det. Det är litet mindre be
lastat med skam och skuld nu än 
för bara några år sedan. 

Fler medarbetare 
Krisjouren önskar sig också fler 
medarbetare (nu består gruppen 
av ett tiotal kvinnor med olika 
yrken och bakgrund). Det är 
egentligen ohållbart att bara ha 
jour en dag i veckan, det leder i 
värsta fall till att man kan få vän
ta sex dagar på hjälp i en akut 
kris! Men mest av allt vill kvinno
jouren ha en anonym övernatt
ningslägenhet eller kommunalt 
bidrag till en sådan. 

När detta läses har Gun 
Hellsvik (m) i sin egenskap av 
ordförande i sociala centralnämn
den svarat på frågan om hon vill 
arbeta för jourbostäder i Lund. 
Om hon inte vill - ja, då är det 
ytterligare ett svek mot alla miss
handlade och plågade kvinnor i 
Lund. 

Lösnummerpris 1 kr 

:MARTENSTORGET 
-ska det se ut så här? 

På södra sidan av Mårtenstorget 
vill ägaren till TePe-huset bygga 
ett stort femvåningshus mellan 
och ovanpd nuvarande bygg
nader! Det skulle bli nästan lika 
högt som huset intill med Ram
klints konditori. Som om inte 
redan det huset är för högt, vill 
man nu fylla igen en bit av den 
öppna himlen i söder. På vintern 

'Uppslutning 
~bakom 
hyresstopp 
-För tre år sedan stod jag 
själv här i talarstolen och sa 
samma sak, men verkligheten 
och praktiken har fått mej att 
ändra uppfattning. 

Så sa Jan Andersson aktiv 
socialdemokrat och medlem 
i hyresgästföreningens kon
taktkommitte på Uarda. Han 
sa det i söndags på hyresgäst
föreningens årsmöte i Folkets 
Hus. 

En stund innan hade Börje Jöns
son, chef för arbetsförmedlingen i 
Lund, varit uppe och argumente-

' rat för att hyresgästföreningen i 
l Lund skulle överge sin hyres
l stoppslinje och i stället börja föra 
' en mer »realistisio> politik. Mötet 
' bestämde emellertid att fortsätta 
på den inslagna vägen. Diskussio

' nen visar dock att det fortfarande 
' finns enstaka motståndare till 
den aktiva politik hyresgästerna 
i Lund har fört under de senaste 
åren, men också att många som 
tidigare var negativa nu sluter upp 
bakom styrelsens linje. 

blir det inte mycket sol kvar som 
når torget. 
I byggnadsnämnden i onsdags 

yrkade VPK att det föreslagna 
nybygget inte skulle tillåtas i 
stadsplanen för kvarteret. Och 
sedan ovanstående bild visats i 
nämnden, blev både sossar och 
borgare mycket tveksamma och 
bordlade frågan. 



Lunda
luften 
~~ 

~nse.r;;., 
9_0 % av de luftföroreningar som 
Vl lundabor har (det ofrivilliga) 
nöjet att inandas kommer från 
bilarna; ja är vi oförståndiga nog 
att ge oss u t på stadens gator sti
ger andelen bilavgaser till 97 %. 
Vad får vi i oss? En hel del smått 
och gott, t ex: 
kolmonoxid (kan ge illamående 
och huvudvärk, påskyndar åder
kalkningen) , 
koldiaxid (slemhinneskador, ökad 
mottaglighet för virus och cancer
framkallande ämnen), 
kolväten (cancer och förändringar 
i arvsanlagen), 
bly (nervskador och mentala stör
ningar; barn är troligen särskilt 
känsliga för exponering). 

Allt det här vet vi ju redan, 
men nu vet också Lunds hälso
vå,rds!lämnd det. Uppgifterna är 
namligen hämtade ur den utred
ning, som förra sommaren lades 
fram får nämnden. J den utred
ningen kan man också läsa, att 
avgasahaltema i Lunds innerstad 
genoiT}gåeJ1de öve_rskrider eller lig
ger pa gransen for de av Världs
hälsoorganisationen rekommende
rade högsta värdena . 

Men vad finns det för skäl att 
nu börja tala om de avgaser som 
uppmättes i fjor? J o, hälsovårds
nämnden bollade snabbt över den 
heta potatisen till stadsarkitekt
kontoret »för yttrande». Och 
stadsarkitektkontoret har nu 
~rygt ett halvår senare, avgivit det 
askade yttrandet. Man säger: 
- Det är minsann mycket värre 
på en del andra ställen. 
- Det är för övrigt en dålig un
dersökning. 
- Redan planerade åtgärder är 
tillräckliga. 

Men i undersökningen har man 
också beräknat värdena efter ett 
genomförande av de »planerade 
åtgärderna>> (enkelriktning av öst
ra Mårtensgatan och försvårande 
av genomfart på delar av inre ring
en), och kommer i många fall än
då att ligga över WHOs värden, 
och dessutom ytterligare försämra 
situationen på andra gator. 

Hälsovårdsnämnden kommer 
snart att behandla ärendet igen. 
Erfarenheten talar för att den in
te kommer att ställa några radika
la krav på en ny kommunal trafik
politik. Det gör däremot VPK 
Lund i sitt Trafikprogram. Läs 
det och betänk sedan, att en god 
utomparlamentarisk aktion ersät
ter tio inomparlamentariska. 

Så är det då klart: Sverker Oreds
son slutar som kommunalråd och 
blir bi*op i Lund från den 1.9 
1982. Antiigen fick Sydsvenskan 
rätt efter att i flera år träget ha 
lanserat honom till olika högre 
befattningar. Senast talades det 
om både riksdagsman och uni
versitetsdirektör. 

Det lär ha gruffats lite i dom
kapitlet över att man inte valde 
en man ur den egna apparaten, 
men allmänt hälsas valet med till
fredsställelse. Det är obestridligt 
att Oredssons erfarenheter och 
kontakter från hans tidigare verk
samhet kan vara honom till stor 
nytta i det nya uppdraget. Kyr
kan går ju bl a mot en ekonomiskt 
kärv tid, eftersom man inte kan 
höja kyrkaskatten hur mycket 
som helst. Där har den nye stifts
chefen mycket att komma med! 

Någon har undrat hur det ska 
gå med tanke på Oredssons för
måga att bluffa och ljuga sej ur 
besvärliga situationer. Men det 
finns lugnande paralleller t ex 
kardinal Richelieu som hade en 
mycket _pragmatisk syn på san
ningen. Andå förde han kyrkan , 
och dess anseende, till nya höjder. 

VB önskar Sverker bättre lyc
ka i det nya jobbet än i det gamla, 
och tonar härmed gärna ner kriti
ken mot honom. 

l NU BEST ÄMS V AR 1 

Från en energidebatt 
Förslaget till Energiplan för 

Lunds kommun diskuterades 
i _måndags på en panelutfråg
nmg, anordnad av Folkkam
panjen. I panelen satt repre
sentanter för Tekniska Ver
ken och de politiska partierna 
i Lund (utom moderaterna 
som tackat nej). 

Energiplanen som ska gälla fram 
till 1990 har beställts av kommun
styrelsens arbetsutskott och ut
arbetats av Tekniska Verken. Pla
nen är en ren tjänstemannapro -
dukt, som utförligt beskriver den 
nuvarande energisitutatlanen i 
Lund , men som när det gäller 
framtiden nöjer sig med att rita 
vidare på dagens trendkurvor. 

l planen tänker man sig att den 
totala energiförbrukningen i 
Lund ska öka med 10 % fram till 
1990, och att elförbrukningen 
under samma tid ska gå upp med 
35 %. Och 1995 ska elförbruknin
gen vara 50 % större än idag! 
Detta i ett samhälle som bestäm t 
sig för att börja avveckla kärn
kraften på 1990-talet... Om de 
alternativa energikälloma får man 
inte veta särskilt mycket i Lunds 
Energiplan. Den är inriktad på de 
konventionella sorterna: kärn
kraft , kol och olja. 

JAN HOLMQWIST, Tekniska ver
ke_n: - Kommunstyrelsens led
n~ngs~pp _gav oss inga målsätt
nmgsduektzv. De- målsättningar 
S?.m finns planen har vi gjort 
SJalva. 

Partilinjer 

Paneldebatten gick efter de för
väntade partilinjerna. VPK repre
senterades av sin man i Tekniska 
Verkens styrelse, Erik Nilsson. 
Lars AJ1?ersson var en yngre cen
terpartitist av den miljömedvetna 
sorten, som inte har särskilt myc-

ket gemensamt med de Linje 1 -
rostande storbönderna på skåne
slätten. Ingemar Johansson (fp) 
var mer teknokrattypen, som ett 

-Det är 
inte våT sak att idag planera för en 
avveckling av kärnkral 
ten. Vi ska planera för en förnuf
tig användning av det vi har. 

par gånger under kvällen nämnde 
att han var fysiker (underförstått 
alltså visste vad det hela handlade 
om till skillnad från känslatän
karna i panel och publik) . Kväl
lens clown var sossarnas gamle 
kärnkraftshök Larry Andow som 
här framträdde i rollen so~ den 
sårade oskulden. Han ordade vitt 
och brett om borgarregeringens 
svek mot_ folkomröstningens resul
tat ... Socialdemokraterna ville ju 
så gama omedelbart börja avveck
la karnkraften - men tyvärr så 
gjorde de rådande majoritetsför
hållandena i riks- och kommunal
politiken (s) fullkomligt makt
löst... 

När maktlösheten ifrågasattes 
av andra mötesdeltagare ( »Linje 
2 - partierna har ju majoritet? 
-Kan ni inte göra något tillsam: 
mans med centern? och VPK? 
-Det är ju Malmösossarna som 
dominerar i Sydkraft?») då 
duckade Larry Andow lätt 
och snackade sedan ogenerat 
vidare. 

-Vårt parti började för ett år sen 
att avveckla kärnkraften. 

--~~~~~~--~--



~NERGIFRAMTID l 
Kolsamhälle planeras 
Det mest intressanta som 

kom fram i debatten om 
Lunds energiplan, var att den 
föreliggande energiplanen inte 
var särskilt intressant. Lunds 
energiframtid avgörs istället 
i de förhandlingar som nu 
pågår mellan Lunds kommun, 
Malmö kommun och Syd
kraft. 
I de förhandlingarna represen
teras Lund av fyra politiska par
tier (gissa vem som inte är med!) 

Bakgrunden till förhandlingarna 
är att Sydkraft lade för ett år sen 
in en ansökan om att få bygga ett 
stort kolkondensverk i Malmö. 
Malmö kommun sade dd nej till 
Sydkraft, efter en uppslitande 
debatt inom socialdemokratin, 
där Arbetet hedersamt stred på 
antika/sidan. 

Men nu förhandlar man 
alltså med Sydkraft igen. Tre 
alternativ står på dagord
ningen: 
A/Hetvattentunnel från Bar
sebäck. 
B/ Kolkraftverk i Malmö som 
ska försörja både Malmö och 
Lund. 
C/ Separata kolkraftverk i 
både Malmö och Lund. 

Det stora kolkraftvärme
verket i Malmö skulle svara 
för två tredjedelar av upp
värmningen i Lund och hälf
ten av den totala energitill
förseini Accepteras detta 
jätteprojekt har vi för lång 
tid bundit upp oss till kol
samhället. 

D-alternativ 
Folkpartiets Ingemar Johanson 

var däremot kritisk till tan
karna på Malmöprojektet, som 
han beskrev som »en alltför stor 
kostym, som snart kan bli omo
derm>. Men det är bekant att Fp är 
splittrat i frågan. Sverker Oreds
son är en av kolprojektets ivrigas
te tillskyndare. 

Och Larry An do w, ja om VB 
förstod honom rätt så hade han 
nog inget emot alternativen om 
det inte hade varit för att de var 
så dyra och tekniskt ogenomf<ir· 
bara, och innerst inne hade han 
nog inte nagot emot både het
vattentunnel och kolkraftverk på 
samma gång - även om han inte 
ville säga det rent ut till sare
kamraterna i publiken. 

Men det finns ju fler sossar än 
Larry Andow i Lltnd och Malmö, 
och som Folkkampanjens Olle Li
berg som ledde panelutfrågningen 
sa: >>Vi får hoppas att det bakom 
Larry andows ordridåer döljer sig 
ndgot av politisk vilja också.>>

Kampen måste alltså föras mot 
jättekraftverket i Malmö och het
vattenledningen för ett »D-alter
natiVl>, som innebär att man inte 
binder upp sig för EN enda hel
täckande lösning, utan istället 
satsar hårt på hushållning (bl a 
en annan trafikpolitik) och ett 
batteri av olika kraftkällor 
(geotermisk energi, olika fasta 
bränslen, utnyttjande av spill
värme från industrin, värme
pumpar, »passiv solvärme» osv) 

Både Erik Nilsson och Lars 
Andersson förespråkade ett 

.---------------.sådant »D-alternatiVl>. Center
annen ville dock hellre ha ett 

kolkraftverk i Malmö än 
halvstort i Lund. 

KOOPERATIONEN 
-ekonomisk motvind, 
men ideologisk medvind 

Detaljhandeln blir under 1980-talet rena slagfältet mellan tre 
stora block, som nu inmutat praktiskt taget hela markanden. 
Storkapita\et företräds av det något exotiskt klingande J S Saba 
(Johnsson Salen Sanden Banankompaniet) genom Vivo och 
Favör, NK/Ahlens, Tempo och B&W. Trots stora förluster på 
70-talet med massor av varuhusnedläggningar (Epa och Tempo) 
står koncernen nu rustad till tänderna inför 80-talet. 1980 blev 
det första förlustfria året. 

Det andra blocket är det "små
borgerliga" ICA. Stommen i detta 
block är de ca 3800 mer eller 
mindre privatägda !CA-butikerna. 
Dessa !CA-handlare har också ma
joritetsintressen i l CA :s region
företag (EOL AB, Hakan AB, 
Essve AB) samt i de producerande 
företagen (t.ex. Bob Industrier 
AB, !CA Frukt och Grönsaker 
AB m,fl.) 

Det tredje blocket utgörs av 
konsumentkooperationen - Ko
operativa Förbundet (KF) och 
dess ca 150 konsumentföreningar. 
Den näst största av dessa konsu
mentföreningar är Solidar. För
eningens verksamhetsområde täc
ker idag så gott som hela Malmö
hus län och betydande bitar av 
Kristianstads län (Ängelholm, B å
stad, Simrishamn) . Föreningen 
omsätter 1980 upp mot 1,5 mil
jarder kronor på i runt tal 11 O 
f<irsäljningsställen. 

Konsumentkooperationen arbe
tar idag i ekonomisk motvind . 
Borgarregeringens svångremspoli
tik, den skärpta konkurrensen 
med de övriga två blocken och 
överetableringen har skapat ett 
allt mer hårdnande klimat. De 
synliga bevisen på detta är den 
slopade återbäringen, personal
nedskärningar (i Solidar ett 5O
tal anställda 1981) och butiks
nedläggningar eller butiksomvand
lingar (till Servus). Men på ett 
annat plan seglar kooperationen 
i medvind. Dom blåvita varorna, 
öppen datummärkning (också av 
bröd), jämförprissystemet är för 
konsumenterna och kooperativen 
viktiga landvinningar. Den interna 

demokratin håller långsamt på att 
vitaliseras efter många decnniers 
träda. Butiksråd med anställda 
medlemmar håller nu på försök 
att införas i Solidar (och först i 
Lund på Norra Fäladen, Örnvä
gen och i Genarp) . Herrtidnin
garnas uttåg ur konsumbutikerna 
är en stor seger för mediemsopini
onen. Arbetet på att få bort 
jippo- och lockpriser håller sakta 
men säkert på att ersättas av en 
permanent lågprisnivå (t.ex. blå
vita varor). Diskussionen om so
lidarisk inköpspolitik, om ett de
mokratiskt och kvalitemässigt kul
tum t bud håller likaså på att vinna 
terräng inom kooperationen. Den 
kooperativa ideologin håller på att 
livas upp. 

Allt detta kan du förvissa dig 
om på dom bägge medlemsstäm
mor som kommer att hållas i 
Lund tisdagen den 31 mars kl. 
19.00. I Lund Väst hålls stämman 
i Järnåkra skolans aula, i Lund 
Öst på Folkets Hus i Andresalen. 

Du som är medlem - gå på 
stämman och deltag i diskussio
nen! Du som inte är medlem och 
handlar hos ICA eller hos Vivo/ 
Favör - tänk om! »Ingen reaktor i våra trakter!» 

Så löd ett av de mera rättfra
ma och lokalt förankrade 
krav som fördes fram i de
monstrationen förra lörda
gen. 700 lundabor (och inte 
»professionella» danska de
monstranter, som SDS lät 
antyda) hade ställt upp. 
Slagordet ovan ändrades efter 
påpekande från demonstra
tionsledningen till »Ingen 
reaktor i några trakter!» 

Kan sparsamhet rädda proletariatet ? 
Kan sparsamhet rädda prole
tariatet?, frågar vpk:s Rolf 
Nilson (inspirerad av 1800-
talssocialisten Atterdag Wer
melin och 1900-talsmusik
gruppen Blå Tåget) i sin 
reservation till kommunsty
relsens beslut om budgetra
mar för 1981 och ekonomisk 
verksamhetsplan för 1982-
1986. 
I reservationen menar Rolf Nii
son att »det är nödvändigt att 
kommunen även i dåliga ekono
miska tider fortsätter utbygg
naden av barn- och äldreom
sorgen, att kollektiv trafik för
bättras och att man satsar på 
utbildning och miljö.» De här 
fOrsiagen skapar också nya jobb 
både i den kommunala ser: 
vicen och i byggbranschen och i 
de industrier som levererar pro-

dukter till kommunen. 
»En kommunal satsning kostar 

pengar men det gör också de 
borgerliga alternativen, arbets
löshet, kvinnoförtryck och soci
al utslagning» konstaterar Rolf 

Kan sparsamhet rädda proletariatet? 
Min granne svarar nog numera nej. 

Niison och menar vidare att 
>>-Överskottet på 1980 års budget 
(40 miljoner, VB:s anm) visar 
att borgarna fUllständigt har 
tappat greppet om kommu
nens pengar» 

Det spelilr ingen roll hur billigt man äter 
när man känner sig billig som dräng och lakej 
Och hans fästmö hon säger att armod kan delils av a/fil om det är en 
delad misär 
~.en när _somliga ~lir feta av rysk kaviar och punsch ska man ej tiga still 
for man ar proletar 
För när maten blir dyrare och jobben allt färre och i tidningarna står 
recept pd soppa på en spik 
d~ är det da?.s ~tt konfiskera spar-kapitalet. Så att rikedomen upphör 
for den som ar nk. 

(Blå Tåget) 
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Karins krönika 
Det är ändå mycket som är märk
ligt i den här världen. Tag detta 
med nyheter som alltid, alltid är 
negativa. Det är negativt , tycker 
jag - ja, påfrestande, förtryckan
de man kunde resignera Ibland. 
När man emellertid uttalar sig 
negativt om vpk , om vår politik, 
vårt agerande i 11:ämnder, .kom
munfullmäktige bhr det tvart~m 
till en sporre. Det är ju ett tydligt 
och uppenbart tecken på att de~ 
märks vad vi gör och säger. VI 
måste förstå att mer beröm än så 
blir det inte! Vissa, som DNs OK 
på ledarsidan den 17 mars, kan 
inte hantera t ex vpks debatt
plattform på annat sätt än att 
gnälla över den. Det hade han 
gjort hur den är utformats, fo r 
övrigt. Den dan vi får beröm. d~r 
. . . ja då får vi betänka vad VI gor 
och säger. 

Ett annat sätt är att ge oss 
eloge fOr vårt arbete, fö.r vårt 
engagement, men att tillfo.ga: 
synd bara att du är kommumst ! 
Men många har kopplat ihop de 
två sakerna: kommunist , därför 
bra, pålitlig, kunnig. Så kamrat , 
besinna ditt ansvar. 

Något anna~ s~m an.~s vara 
negativt tycker Jag ar positivt. Jag 
tänker på regnet, slasket , blåsten. 
Mänga längtar efter v~.r sol ~ch 
värme. För egen del foredrar Jag 
snålblåsten framför en solig vär
mande vårdag, då alla bilister ska 
ut och »promeneriD>, för att inte 
tala om en högsommardag VId 
Mårtenstorget där avgaserna. står 
stilla i barnhöjd och stan stmker 
av bilar. Tacka vet jag glashala 
gator som i någon viss liten må~ 
avskräcker bilisterna. Bucklor 1 
tunnplåten är det värsta de vet ! 

Medan Vägverket går till an
grepp mot Lund~väge'!s träd igen , 
får vi ännu ett t1ps pa hur ko~
munerna kan spara. För att mm
ska utgifterna för gräsöknar i hög
husområden ska man plantera 
träd och buskar där. stadsträd
gärdsmästaren i Malmö tror givet
vis inte på det - vem hade trott 
det? Vad tror hans kollega i 
Lund? Peter Kvist och Eivor 
Bucht, kunniga landskai?sarkitek: 
ter ligger bakom utrednmgell. VI 
får hjälpa till att föra fram forsla
get genom motioner i kommu~
fullmäktige. I svångremmens hd 
måste en sådan motion ju falla 
alla partier på läpparna. 

Men kan ingen få Vägverket 
att spara? Pengar och ~räd, .. innan 
allt är blivet fyrkantigt for att 
passa bilisterna? 

Karin Lentz 

Två mellanskiktares 
rapport från klasskampen 
Klockan är 5.15. Med en stor 
bunt av VPKs tidning Verkstads
golvet ger vi oss av mot fabriken. 

Klockan 5.30 delas första tid
ningen ut till pågående skift på 
Tetra Pak: 

-God mor~on . får det lov att 
vara en tidning. 

- VPK? Nej, gör nån nytta 
istället. Kör u t ryssarna ur Afgha
nistan. 

- Tack så mycket! 
- Nej, jag är analfabet. 
- Godmorron! 
-Hej-hej. 
- Ah är det VPK? Går ni upp 

så jävla tidigt för att dela ut sånt 
jävla mög? 

-Tack. 
- Tack, jävligt bra tidning, 

Fint. 
- Fan, kom in och städa upp 

på gol:-:et istället . o •• 

- Ar studenterna upps sa har 
tidigt? 

-Verkstadsgolvet? Tack ska 
du ha. 

Klockan 7.00 är alla tidningar 
utdelade. Frusna om händer och 
fötter men nöjda efter att ha flyt
tat fr;m positionerna några snäpp, 
cyklade vi hem och åt gröt. 

På barrikaderna befann sig 
Ola Hagring och Hjalmar Dahm 

PASKÄGG? 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlber gs g 3 B 
222 20 UJND 

Diskriminering på 
bostadsbidragsfronten 
Kollektivboende är en form som 
i dessa ekonomiska kristider även 
myndigheterna bö!jar stödja. V!s
serligen snarare pa grund av for 
höga boendekostnader än ~en 
strävan att göra det personliga 
politiskt som kännetecknade gär
dagens pionjärer och dagens en
tusiaster. 

Givetvis tro r man att man är 
berättigad till bostadsbidrag som 
om man hade stannat i kärn
familjens sköte. Men så icke. 

Det existerar statligt och kom
munalt bostadsbidrag. Det som 
kommer frå n staten har den lilla 
dimensionen och det kommunala 
representerar i detta fall den stör
re. Det statliga bostadsbidraget 
kan man få utan eget hyreskon
trakt, medan det kommunala bi
draget förutsätter ett sådant. En 
formalitet i de flesta faJl, men en 
formalitet som får stora konse
kvenser för oss som bor i kollek
tiv. 

Ett kollektiv finns ofta in
rymt i någon stor gammaJ »bor
garlägenhet>. Den betraktas som 
enhet i bostadsrättshänseende. 
Alltså finns endast en kontrakts
innehavare. Endast denne är bi
dragsberättigad . l sällsynta o fall 
tilläter värden ännu en att sta pä 
kontraktet. Ett andrahandskon
trakt pä del av lägenhet godkänns 
inte av fast ighetskontoret. 

Med andra ord diskrimineras 
den kollektiva boendeformen 
högst påtagligt. Framförallt ~am
familjer utesluts mer eller mmdre 
från kollektivboende (om man nu 
inte råkar vara kontraktsinnehava
re) . Är detta en fo rm av politisk 
styrning eller en byråkratisk miss? 
Det enda goda uppsåtet jag kan 
tänka mig är att barnfamiljer inte 
ska behöva vara inneboende. Men 
slår inte denna ide åt fel häJl för 
närvarande? 

l) Det vore roligt om någon 
ansvarig politiker här i kommunen 
ville yttra sig. 

2) Vad gör V pk åt detta? 
En kollektivboende 

2 :a eller 3 :a centralt sökes 
Hennig Kofoed 136663 

Kursverksamhetens 
Söndagsföreläsningar 
Barn med reumatism 
hur har dom det? 
Helena Svantesson, barn
reumatolag i Lund 
Sönd 29/3 kl16 
Folkets Hus 

LUNDABYGDENS fågelklubb 
har exkursion till Barsebäck och 
L öddenäs sönd 29 mars. Samling 
för samåkn. på Bankg . ki.06 .00 
Kom och möt vllrenl 
KV INNOLÄGER i regi av RFSU 
och ABF kommer även i lir att 
ar rangeras. Plats M o heda utanför 
Alvesta, tid slutet av juli. Sista 
an m . dag 15 maj. Blanketter 
f i nns att hämta på Kvinnocent
rum. 
TYSTA MARI Utfrllgning av 
Ingrid Buhrgard(c). Stadsbibl . 
studiecirkelrum onsd 1/4 'kl 19 
FREDSSEM INARIUM :VPK/KU 
har inbjudi t fredsorg. lörd 28/3 
kl 12.30 Stadsbibl studiecirkel· 
rum 1 . 
VP K l F Utomhusträning pli Ler
bäcksskolan lörd 28/3 kl 16. 
BLASOR KESTERN Rep sönd. 
29/3 kl 19 Teknologrummet, 
Kemicentrum. Ingång Sölvegatan 
Kom och upplev de nya, dynamis
k a dirigenterna! Ta med noter 
ti ll Calypsosong, Der Kleine 
T rumpeter, Bella Ciao, Die Moor
sol daten och Internationalen. 
MARXIM Fred 27/3 kl 22, 
Klippan-afton med Push, Noise 
och Kom, Roy. 
VÄRMLANDS Fred 27/3 
Scan iazz 
PUB SPARTA Fred 27/3 Oppo
sita Corner, Plektrum. Lörd 28/3 
Arbete& Fritid /Jim Page 
LILLA TEATERN fred,lörd, sönd 
&torsd k l 19.30 Se m i g i ögonen 
PROTEUS Sönd 29/3 kl 19.30 
Var iationer pli en scen ur »Fröken 
Julie» K V :s teaterstudio, Mårtens-
torget 5 , 
POLART 29-30/3 kl 19 !rena 
Santor, Jacek Fedorowicz , Stads
hallen, Förköp KV 
ITALIENSK teatergrupp Teatro
pot lach, Onsd 1/4 Innan festen är 
förbi, Torsd 2/4 Pärlfiskarna(ett 
dansdrama), Studio KP, Förköp 
Lunds Konsthall. 
LARS FORSELL kåserar om dra
matikern Lars Forsell, Lörd 28/3 
k l 14, Gröna Rummet, Stadsbibl 
Fri Entre. 
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