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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1981 7:e ärg. 
lösnummerpris 1 kr 

Fredagen den 6 :e november 

Rivningsbidrag till Lunds småhusägare? 
Samhället~ .stöd till bostadssekt~m var 20.5 miljarder kronor 1980. Motsvarande belopp för 1975 
var 7; 9 milJarder. Man kan alltsa kons.tat~ra att bostad~uh.venti?nef!la ökat med 12.6 miljarder på 
fem .ar, eller .. med !60%. _Detta ar en okmng som kraftigt overstiger mflationen. Varför har då sub
ventionerna okat. sa kraftigt, och va~för kan man anta att de kommer att fortsätta att öka? 

. Veckobloadet VI.~l med de~na artikel belysa bostadssubventionerna, främst ur kommunal syn
vmkeL F ragorna ar aktuella JUSt nu med tanke på dels att kommunens budget skall bestämmas den 
26 n~~emb~r, dels att ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Lunds kommun snart skall bestäm
mas for penoden 1982-1 986. 

Man kan dela upp bostadssub
ventionerna i tre delar. För ·det 
första BOSTADSBIDRAGEN 
och BOST ADSTILLÄGGEN, des
sa ökade från 3,4 miljarder (1975) 
till5,9 miljarder (1980). 

För det andra har vi RÄNTE
BIDRAGEN, alltså de bidrag som 
staten ger till fram för allt nypro
duktionen i såväl småhus som fler
bostadshus. Dessa bidrag har ökat 
från 1.8 miljarder (1975) till 5.2 
miljarder (1980), en ökning med 
190%. Den kraftiga ökningen be
ror på stora prisökningar i nypro 
duktionen, räntehöjningar och att 
det byggs större lägenheter. 

För det tredje har vi subven
tionerna p g a SKATTEMINSK
NING, eller underskottsavdrag för 
skuldräntor, för de som har små
hus med äganderätt. Dessa sub
ventioner har ökat från 2,7 miljar
der 097.~) till 9,4 miljarder 
(1980). Okningen här är hela 
210%, den största ökningen alltså. 
I absoluta tal har gåvorna till små
husägarna ökat med 6,7 miljarder. 
Den stma ökningen beror på, för
utom vad som sägs ovan, att det 
har byggts oproportionerligt mån
ga småhus, som regel med ägande
rätt. I Lunds kommun, som exem
pel, var 67% av nyproduktionen 
småhusmellan 75-79. 
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Gåvorpa till ägandet ökar mest 
Det är helt klart att det är de som 
bor med äganderätt som tar en 
allt större del av subventionerna, 
här har vi också svaret på varför 
bostadssubventionerna ökar så 
kraftigt, 1980 tog de som bor 
med äganderätt 77% av det gene
rella stödet (räntebidrag+ skatte
minskning), detta trots att bara 
40% av lägenheterna upplåts med 
äganderätt. Faktum är att orätt
visan är större än så, detta efter
som det är de med stora inkoms
ter och stora villor som tar det 
mesta av subventionerna (mer om 
detta senare i artikeln) . 

Man kan också ganska säkert 
slå fast att subventionerna till bo
endet kommer att öka kraftigt 
även i framtiden. Antagandet be
ror på att det fortfarande byggs 
oproportionerligt många småhus 
med äganderätt. 

Lunds kommun 
Till skillnad från räntebidragen 
som är helt statliga så drabbas bå
de stat, kommun och landsting av 
skatteminskningen (eller småhus
ägarnas underskottsavdrag). A v de 
9,4 miljarder som småhusägarna 
tillgodogjorde sig i skatteminsk
ning 1980 fick kommunerna skju
ta till c:a 2,5 miljarder, landsting
en c:a 2 miljarder och staten c:a 

5 miljarder. Uet är inte konstigt 
att kommunerna och landstingen 
idag brottas med svåra ekono
miska problem. 2;5 respektive 2 
miljarder är mycket stora sum
mor. 

Hyresgästföreningen (HGF) i 
Lund har räknat ut att subven
tionerna från Lunds kommun till 
småhusägarna var 17,3 miljoner kr 
1979. Med tanke på att dessa sub
ventioner som vi sett ökat lavin
artat så kan man räkna med att 
Lunds kommun subventionerade 
småhusäl!arna med över 20 mil
joner 1980. För Malmöhus läns 
landsting blir motsvarande siffra 
c:a 16 miljoner. HGF har också 
räknat ut hur stora subventioner
na kommer att bli enbart för de 
småhus med äganderätt som enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet 
skall byggas under innevarande 
period 1981-85. HGF har kommit 
fram till att kommunen kommer
att subventionera enbart detta till
skott med mellan 7-8 miljoner 
1985. Detta visar stt de nya ägar
lägenheterna som byggs· kräver be
tydligt större sueentioner per 
lägenhet än de som redan finns. 

Vi vet alltså att kommunen 
subventionerade småhusägarna 
med drygt 20 miljoner 1980. Vi 
vet att de nya smahus som byggs 
kommer att spä på denna summa 
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Lunds 
aktieaffärer 
Enligt en rapport om likviditets
utfallet som delades ut vid Kom
munstyrelsens sammanträde i tis
dags har kommunen sålt teck
ningsrätter i S ydkraft för 2. 9 Mkr. 
Det är 65 .926 teckningsrätter till 
C-aktier som man sålt, vilket mot
svarar rätten att teckna ca. 1.000 
aktier. En C-aktie ger en tiondels 
rösträttjämfört med en A-aktie. 

Försäljningen har gått via Syd-
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kraft och S-E-banken i Malmö och 
pengarna skall användas för att fi
nansiera Lunds köp av A- och B
aktier vid Sydkrafts ny- och fond
em ission i höst . Där förvärvar 
Lund 22.482 A-aktier till en kost
nad av 4.5 Mkr. skillnaden mellan 
kostnaden för A-aktierna och in
komsterna från försäljningen av 
teckningsrätterna täcks genom att 
man säljer ca 2.750 C-aktier. 

Uppgifter från Sydkraft tyder 
på att det är fler kommuner än 
Lund som bekostat sina A-aktier 
genom att sälja teckningsrätter el
ler C-aktier. Vem som har köpt 
går inte att få reda på för närva
rande. V are sig Sydkraft eller s-E
banken vill uppge detta, men de 
aktuella ägarförhållandena blir of
fentliga innan årsskiftet. Det kan 
påpekas att Lunds aktieaffärer in
te minskar kommunernas infly
tande över Sydkraft. De behåller 
sin majoritet. 

Det anmärkningsvärda med af
fären är att den inta varit föremål 
för beslut i någon kommunal in
stans. Försäljningen har beslutats 
av finanskommunalrådet Sverker 
Oredsson. Han har sedan utanför 
protokollet informerat medlem
marna i Kommunstyrelsens ar-
betsutskott. Motiveringen till att 
man hållit försäljningen hemlig är 
att annars hade aktiemarknaden 
störts och kursen på sydkraftak
tier hade troligen fallit. 

Debatt 
Nästa torsdag, den 12/11, har Hy
resgästföreningens Lundaavdel
ning inbjudit samtliga de politiska 
partierna i fullmäktige att delta i 
en debatt med följande rubrik: 

»Bostadspolitiken i Lund -
vad planerar politikerna och 
vad vill vi?» 

Syftet med debatten är a~t u träna 
politikernas inställning till t ex 
bostadsbyggandet, subventionerna 
till småhusägarna, komperfsation 
till allmännyttan, bostadsbidraget 
mm. 

Debatten kommer att äga rum 
kl 18.30 i stadsbibliotekets studie
cirkelrum 2 . 
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Socialism är aktivitet 

Från studentrörelsen idag 
hörs grå t och tandagnisslan. 
Det klagas och knorras över 
nedskärningarna- på hfigskolan. 
Och passiviteten bland stu
denterna förbannas, vart tog 
-68-stämningen vägen? Och 
vad kan KHF göra åt allt det 
här? 

Först nedskärningarna. Rege
ringens åtstramning är tokpolitik. 
Satsa på exportindustrin, ropas 
det. Underförstått : stryp allt an
nat. Tanken är absurd. I hela väst 
resoneras på samma sätt : minska 

• konsumtionen och öka exporten. 
Alla ska sälja, men ingen vill kö
pa. Modellen håller varken i verk
ligheten eUer i teorin. 

Lika vansinnig är huggsexan på 
den offentliga sektorn. Den in
hemska konsumtionen (och inte 
exporten!) står för huvuddelen av 
den svenska industrins avsättning. 
Genom att stimulera offentlig 
konsumtion, som är importsnål, 
skulle hjulen kunna börja rulla 
igen så smått. Hur den kapita
listiska krisen i grunden ska lösas 
är en annan fråga, och svaret är 
det bara vi kommunister som 
ver ... 

· KHF ska bidra med utforman
det av "den ekonomiska politik
ens linje 3" , i nära samarbete med 
VPK :s metallare, kommunalare, 
etc. Vi måste också protestera 
mot nedskärningarna på högsko
lan och andra delar av offentliga 
sektorn. Att skära på högskolan är 
extra vansinnigt, Sveriges försteg 
är just vårt höga kunnande och en 
väl utvecklad teknolog!, Och vi 
måste kämpa för en FOR NY AD 
HÖGSKOLA. Med löntagarfonds
debatten har frågan om makten 
över produktionen blivit rumsren. 
Högskolan står inte rustad för för
ändringen. Många konkreta åt
gärder måste vidtas IDAG som 
knyter utbildning och forskning 
närmre det arbetande folket! 
KHF ska röra om i grytan. 

Kampen för socialismen kräver 
kunskap och aktiva och medvetna 
människor: marxismens ställning i 
utbildning och forskning måste 
stärkas. Och kommer t ex den 
genomborgerliga nationalekono
miska u t bildningen att förändras 
utan att det ställs krav på det 
inom högskolan? Knappast. 

Summa summarum: vi föränd
rar inget genom att sitta still på 
baken. Socialismen får vi inte till 
skänks av högre makter. Socialis
men kan bara skapas genom vår 
egen aktivitet. J a, socialismen är 
tusen ·gånger tusen människors 
aktivitet! 

Vad är KHF? 
>'Det Kommunistiska Högskoleför
bundet är VPKs organisation på 
högskolorna. KHF består av stu
derande, lärare och forskare som 
strävar efter att bryta storfinan
sens makt över högskolan och att 
ställa utbildning och forskning i 
arbetarklassens tjänst.» 

N o vem berdimma 
Meteorologi och ideologi 
November; mjuka dimmor, regn
blanka gator, traktorsläp med be
tor på Tunavägen, gäss på åkrarna 
ute vid Barsebäck. J ovisst, jag står 
kvar vid min positiva värdering av 
den skånska vintern och tänker 
inte falla undan för det storsven
ska ideologiska fårtryck som 
många här i stan lider av. Denna e
gendomliga föreställning att natu
ren på något sätt skulle vara skyl
dig oss snöhöljda granar och gnist
rande skridskoisar. Här i Skåne! 

November som själstillstånd 
Men november är ju inte ~~a en 

månad utan ocksa ett SJalstlll
stånd. J ag tror det var J o lo , den 
för tidigt bortgångne DN-journa
listen och den svenska tristessens 
suveräne skildrare som skrev om 
november som krisernas månad -
det är t ex alltid i november som 
Sovjet brukar skicka någon oro
väckande not till Finland. Det är 
en tid för dystra minnen och o
lustiga fram tidsperspektiv, inrikes 
och utrikes, och samtidigt kom
mer den första förkylningen. 
Fram kommer ock så , som ur in
tet , den person som J o lo kallar 
katastrofsnobben, med rynkad 
panna och med försänkningar i 
departementen och talar om stora 
pådrag. Jolo levde i tron att den 
här personlighetstypen var i utdö
ende med beredskapsminnena 
från 40-talet, men så är det dess
värre inte. Han lever och frodas 
på varje större arbetsplats, kan jag 

meddela. Själv är jag glad och 
tacksam för att inte befinna mig 
på ett svenskt regemente i den här 
ubåtsstämningen - där måste råda 
stridisarnas julafton. 

Dock; verkligheten är ju nog så 
allvarlig. J ag gick och lyssnade på 
J o han Galtung, den norske freds
forskaren och sociologen som var 
i Lund i söndags och pratade om 
vad vi kan göra för freden och det 
var faktiskt en hel del. Som van
ligt var det hemskt roligt att höra 
Galtung prata - det är så ont om 
människor med den sortens intel
lektuella lättrörlighet och fantasi
fulla realism. Visst kan han offra 
delar av sanningen för en elegant 
formulering, men stimulerande är 
det, oavbrutet. Men inte heller här 
gick det att undslippa allvaret. 
Galtung menade att Sverige i dag 
inte är i någon särskilt god säker
hetspolitisk situation och att vår 
egen politik och samhällsutveck
ling har gjort oss mycket utsatta 
och sårbara. De tryggaste länderna 
i Europa är i stället Jugoslavien, 
Schweiz och Österrike, ansåg Gal
tung. 

Nattkafe 
Att gå på lokal är kanske något 

man kan passa på med i höst
mörkret. Lundia har numera ett 
Night Cafe som annonserar att de 
håller öppet för dem som använ
der natten till annat än att sova. 
Så fint att riågon tänker på alla 
dem som jobbar på natten i den 
.här sjukhusstan, tänker man, men 

Oförklarligt överskott 
Motsättningar på 
ABF-möte 

Förra tisdagen, den 27/10, hade 
Lundabygdens ABF sitt årsmöte. 
Det hela b\)rjade på ett uppfriskan
de sätt med Filarfolket En eloge 
åt dem , har ni inte hört dem så se 
till och gör det! 

Själva mötet inleddes med en 
genomgång av verksamhetsberät
telsen. Den borgerliga regeringen 
fick mycket kritik. Nedskärning
arna drabbar folkbildningen hårt. 
Den omfattande invandrarverk
samheten (som väl inga andra 
studieförbund engagerar sig så 
hårt i) är hotad. Genomgången 
avslutades med att förnyade 
krafttag ska tas inom rörelsen, 
för att ge bildning åt de sämst 
ställda samt att se till att det blir 
en ny regering. 

Motsättningarna visade sig först 
vid genomgången av resultaträk
ningen. Det fanns en intäktshöj
ning jämfört med året innan på ca 
300.000 kr under posten admini
stration och propaganda. Någon 
som representerade de postanställ
da frågade vad den höjningen be
stod av. Ingen kunde ge en förkla-

ring, inle .ens revisorerna. En av 
ombudsmännen lovade att under
söka saken och ge besked senare 
under mötet. Något sådant be
sked kom inte. 

Samma kille från posten starta
de kvällens livligaste debatt som 
handlade om huruvida ABF ska 
använda sig av icke organiserad 
(ev. också svart) arbetskraft för 
distri bu tio n av foldrar till hushål
len. Dvs. om ABF alltid ska anlita 
den som har det lägsta anbudet. 
Någon menade att det inte var 
ABFs uppgift att kontrollera om 
företagen man anlitade hade avtal 
och fackföreningsanslutet folk. 
Det viktigaste i dessa dyrtider 
skulle i stället vara att pressa ner 
kostnaderna. En av ombudsmän
nen sammanfattade diskussionen 
och höll med samtliga talare. 

Nästa händelse var när Ove J o
hannesson (ombudsman för grafi
kerna) hävdade att det redovisade 
överskottet till stor del var ett 
bokföringsmässigt resultat. Jäm
fört med året innan hade t ex en 
mycket lägre summa avsatts till 
lagerreserv. Ingen kommenterade 
hans inlägg. 

Efter kaffepausen började valen. 

det är nog en annan publik det 
gäller. Det är bygdens jetset; syss
lolösa juridikstuderande, borgar
barn i slyngelåldern och en och 
annan tillrest försäljningsingenjör 
med traktamente som måste vara 
kundkretsen. Nej, det är verkligen 
ont om bra ställen i stan. Pizze
rian på Ulrikedal ska visst inte va
ra så dyr och ha vissa förtjänster 
säger konnässörerna. 

Slag under bältet 
UBs servering uppe på Helgona

backen har öppnat igen i upp
fräschade lokaler. Jag har alltid 
varit svag för detta nerrökta och 
lätt solkiga hål i underjorden, 
vars pyttipanna en gång kallades 
ett slag under den fria forskning
ens bälte. Av något skäl vilar det 
över lokalen också en stämning av 
lättsam erotik - det är omvittnat 
av många. Den stämningen har in
te tagit skada av ommålningen, 
kan jag nu försäkra. I övrigt finns 
pyttipannan kvar, kostar 16 spänn 
och är inte alls dum. Bra ost- och 
korvmackor, fräsch ägg-och-sill , 
fak tiskt i klass med gamla Atens 
smörgåsar, kända från litteratu
ren. Näringsställena är viktiga för 
det offentliga livet och värda att 
bevakas här i VB tycker jag. Vi i 
VPK Lund har blivit så nyttiga 
och prosaiska, begravda i stadspla
ner och motionsförslag. Sådant är 
angeläget naturligtvis, men vi ska 
väl inte glömma arvet från kafe
vänstern totalt? 

Lucifer 

V al beredningen hade föreslagit 
omval av Rolf Kristiansson som 
ordförande. Grafikerna och några 
från SAPs styrelse i Lund hade 
nominerat Ove Johannesson till 
ordförande. Mötet gick till val och 
efter votering konstaterades att 
större delen av ombuden (inte un
dertecknade) hade röstat på Rolf 
Kristiansson. Trots att det fanns 
två kvinnor på förslag till ordina
rie styrelseposter (totalt fyra st) 
blev ingen av dem vald. Mötet 
gick helt på valberedningens för
slag och samtliga ordinarie är allt
så män (kvinnorna valdes in bland 
suppleanterna). Valen avslutades 
med att valberedningen omval
des. 

Kvällen avslutades med Interna
tionalen. Pinsamt nog kunde inte 
ordförande texten till ens den 
första versen! Vår rapport kan 
verka gnetig. Vi hävdar dock be
stämt att ABFs verksamhet är 
mångfacetterad och angelägen. 
Det är därför viktigt att VPK och 
KU aktivt stöder och deltar i 
ABF s verksamhet. 

K U-Lunds representanter i ABF 
Ulf Larsson 

Karin Svensson 



Rivningsbidrag till • • 

ordentligt, lägg till detta den all
männa kostnadsutvecklingen. Då 
är det ingen överdrift att tro att 
subventionerna inom 2-3 år är 

uppe i 30 miljoner och närmar sig 
40 miljoner 1985. 

Mycket siffror 
Det är mycke{ siffror det här men 
vad innebär ·de och vilka jämför
elser kan man göra? Man kan först 
och främst konstatera att en kom
munal skattekrona 1980 motsva
rar knappt 30 miljoner. Det inne
bär,, som ett rent räkneexempel, 
att om inte dessa subventioner 
funnits så hade man kunna sänka 
kommunalskatten.'med c:a 70 öre. 
Det hade betytt 700 kr mindre i 
kommunalskatt för en familj som 
taxerar för 100 000. Men efter
som subventionerna ökar så kraf
tigt så kommer dom inom några 
år att motsvara en kommunal 
skattekrona. Man kan också jäm
föra med kollektivtrafiken. Lunds 
kommun subventionerade sin kol
lektivtrafik med ca. 10 miljoner 
1980. En annan jämförelse är den 
sociala omsorgen. De krav som 
Vpk ställer, utöver borgarnas, i 
årets budget för en snabb utbygg
nad av barnomsorgen, på fård
tjänsten osv, skulle kosta knappt 
lO miljoner mer än borgarnas för
slag. Om man jämför boendet så 
kan man konstatera att om kom
munen hade beslutat sig för att 
subventionera kommunens fastig
hetsbolag så man hade kunnat in
föra hyresstopp i år, så hade det 
kostat 5 miljoner. Detta skulle i 
sin tur lett till hyresstopp hos alla 
hyresgäster i kommunen. 

Lämna sina småhus? 
Den fråga man i det här samman
hanget ställer sig är naturligtvis 
om inte många människor skulle 
vara tvungna att lämna sina små
hus om man tog bort subvention
erna man får genom ägandet. 

HGF har räknat också på det
ta. Man har tittat på vilken hyra 
man f"ar i olika inkomstlägen i 
ett av de småhus med äganderätt 
som skall byggas på Gunnesbo. 
HGF har kommit fram till att den 
som tjänar 7 000 :-/månad får sam
ma subvention oavsett om huset 
upplåts med ägande- eller hyres
rätt. Den som tjänar 5 000:-/må
nad FÖRLORAR på att bo med 
äganderätt istället för med hyres
rätt, nämligen 2 900:-/år. Den 
som tjänar 12 000 :-/månad VIN
NER däremot 5 200:-/år på att bo 
med äganderätt . Den som tjänar 
12 000:-/månad får alltså 8 200:
mer i subvention per år än den 
som tjänar 5 000 :-/månad. Man 
kan konstatera att boende med 
äganderätt är djupt orättvist. 

Dom som skulle förlora på att 
~bventionerna togs bort är de 
som tjänar bra eller mycket bra. 
Men dessa kommer ju i kraft av 

forts från sid. l 

sin inkomst att ha råd att bo kvar 
även om deras småhus upplåts 
med hyresrätt. 

Subventionerna går till hög
inkomsttagarna 
Kommunerna och landstingen för
lorar alltså stora pengar på att 
småhus upplåts med äganderätt 
och även staten förlorar. Den som 
tjänar under 7 000:-/månad for
lorar också. Man kan då konsta
te'-a att det är de som har stora in
komster som vinner på ägandet i 
boendet. Det finns beräkningar 
som visar att endast 20% av små
hu sägarna tar hela 80% av de sam
manlagda subventionerna som 
småhusägarna får. 

Hur står partierna? 
Det bostadsförsörjningsprogram 
for Lunds kommun som vi tidi
gare hänvisat till drev borgarna 
igenom i fullmäktige i januari 
i år. Enligt detta skall1298 lägen
heter (av totalt 3 500) upplåtas 
med äganderätt. D·et är för dessa 
som .HGF har räknat ut att sub
ventionerna kommer att bli 7-8 
miljoner 1985. Vi vet också att 
moderaterna vill privatisera boen
det ännu mer och därmed spä på 
subventionerna. Järnfor allt detta 
med borgarnas tal om besparingar 
på den offentliga sektorn. Det är 
en rå klasspolitik borgarna för, ge
nom att ge stora gåvor till högin
komsttagare i småhus med ägan
derätt äventyrar man viktig kom
munal service. 

Vpk säger i sina reservationer 
till bostadsförsörjningsprogram
met nej till ägandet. V pk är också 
restriktiva mot att det byggs med 

.bostadsrätt som upplåtelseform så 
längeosom kommunen inte för en 
aktiv politik mot den hejdlösa 
spekulationen här. 

Socialdemokraterna säger i sin 
rese~ation inte nej till till ägandet 
och accepterar därmed de stora 
subventionerna. Men ett social
demokratiskt bostadsförsörjnings
program hade med säkerhet in
nehållit färre lägenheter med äg
anderätt eftersom man vill bygga 
färre småhus. 

Fotnot: Marginal(höger) skattere
formen innehåller också en viss 
begränsning av avdragsrätten. Det
ta kommer givetvis att dämpa ök
ningstakten för småhusägarnas 
subventioner från staten något , 
"minsknin~en" motsvarar dock 
endast de arliga ökningarna de se
naste åren. Observera . att denna 
reform endast berör den statliga 
skatten och inte kommunal- och 
landstingsskatten. S torleken på de 
subventioQer till småhusägarna 
från kommun och landsting, och 
den ökningstakt. som förmodas i 
artikeln ·berörs alltså inte av skat
tereformen. 

Inför VPK-kongressen 
Det har gått nästan fyra år sedan VPK:s förra kongress och nu 
står en ny kongress för dörren den 20. nov~mb.~r 1981. Den 
gångna kongressperioden har vm:it !ramgangs~lk for VPK. 1979 
års val ökade representaitonen 1 nksdagen till 20 mandat _och 
.på m ånga h åll, bl.a. i Lund, noterades betyde~ef'!lla ~ramgang
ar i kommunvalet Partiets omfattande satsnmg 1 Nej-kampan
jen mot kärnkraft gav viktiga kontakter och kunskaper att 
bygga vidare på. 

Nu är VPK djupt engagerat i 
fredsrörelsen och kampanjen för 
ett kärnvapenfritt Norden, där 
partiets ståndpunkt innebär ett 
oberoende av alla stormaktsbind
ningar och en konsekvent kritik 
mot kappru stningen. Den gångna 
perioden har präglats av enighet 
och konstruktiv utveckling av po
litiken, som delvis är en.. följd av 
den arbetsro som uppstod da den 
Moskva-beroende gruppen bröt sig 
ut ur VPK. Detta har också lett 
till stigande medlem ssiffror, inte 
minst i Skåne, som är landets fj är
de största VPK-distrikt och befin
ner sig i snabb tillväxt. 

Den kommande kongressen 
kommer att lägga fast VPKs po
litik inom en rad viktiga områden. 
Med utgångspunkt från den hit
tills förda kongressdebatten, mo
tionerna och kongressdokumen
ten är det möjligt att ge en grov 
förutsägelse om i vilken riktning 
kongressbesluten kan väntas gå. 

Makt över investeringarna 
Vpk vill ha samhä/lsfonder, fi

nansierade genom skärpt skatt på 
arv och stora förmögenheter för 
att få kapital till ett nödvändigt 
samhälleligt finansieringsprogram, 
och /~ntagarfonder som ska ägas 
av de regionala samhällsfonderna 
men förvaltas av den lokala fack
föreningen. VPK Lund har i detta 
sammanhang sänt in en motion 
som tar avstånd från meidnermo
dellen och varnar för den fack
liga dubbelroll och det fackliga 
klassamarbete som den kan ge 
upphov till. 

Sverige kan börja nedrusta 
nu! 

Kongressen ko'!lmer att disku
tera en nedskärnmg av milJtär
utgifterna och en övergång till ett 
värnpliktsförs-Var förstärkt med 

moderna defensiva vapen. Man 
kräver en förbättrad folkförsörj 
ning och utbyggnad av befolk
ningsskyddet så att alla medborg
are åtminstone får skyddsrums
platser och skyddsmasker. 

Kravet på nedru stning, hänger 
samman med fredskampen. Kon
gressen kommer att ta ställning 
till förslag om förverkligandet av 
ett kärnvapenfritt Norden som ett 
steg på vägen till ett kärnvapen
fritt Europa. Ett stopp för instal
lationen av nya kärnvapen i Euro
pa och nej till neutronbomben, 
kryssningsraketer och SS 20 ingår 
i kraven. Sovjetunionens medan
svar till att rustningsspiralen stän
digt går uppåt betonas. 

Internationell solidaritet 
En verklig fred är oförenlig 

med imperialistiskt förtryck, och 
kongressen kommer att uttrycka 
sitt stöd till befrielsekampen i de 
USA-stödda militärdiktatu·rerna i 
Latinamerika och till kampen mot 
det likaledes USA-stödda rasisti
ska Sydafrika. Materiellt stöd till 
det krig'shärjade Vietnam kommer 
att föreslås, kanske i form av 'krav 
på svenskt bistånd till uppbygg
naden av en läkemedelsindustri. 
Ett svenskt ställningstagande för 
Phnom Penh-regeringen i Kampu
chea mot Pol Pots folkmordsre
gim kommer också att krävas. 
Kongressen kommer att ta ställ
ning till den kränkning av den na
tionella bestämmanderätten som 
Sovjetunionen gjort sig skyldig till 
genom sin militära intervention i 
Afghanistan. VPK Lund kräver i 
en motion fortsatt stöd till Eritrea 
i dess kamp fö r nationellt obero
ende mot den etiopiska ockupa
tionen. 

Inför VPK kongressen fortsätter 
i nästa nummer. 

Prenumerationer (65kr/hel
år , 4 nr) över pg 88 41 78-5 . 
Adr.: Ö. Vallgatan 25 , 233 61 
Lund. Tfn 046/13 74 70. 



Bredgatan 28,222 21 LUND Telefon 046-13 82 13 
Postgiro 17 459-9 Prenumeration 50:-/år 
Sättning och layout: VB-red på acupress Lund 

UTGIVARKORSBAND 
Tryck: ABF i Lund. Ansvarig utgivare : Monica Nymark 

Har du flyttat? Karin Blom 
Skicka in hela adressdelen med din gamla adress till VB Bredgatan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är: 

Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LIUND 

Adress ................................ ........................ .......... ..... ....... ......... ... ...... . . 

Postnummer ...... ............... .......... Postadress ............................ .. .......... . 

Kyrkskjuts 
Förra veckan kunde vi i Veckobla
det berätta om kyrkans kraftfulla 
agerande för att förbättra trafik· 
situationen på Nöbbelöv. Tyvärr 
kunde man av artikeln lätt få den 
uppfattningen att kyrkans om
sorger bara omfattade Nöbbelövs 
bilägare, vilket vi beklagar. 

Att kyrkan även tänker på dessa 
sina små, som lyckats mindre väl 
här i livet, framgår av följ ande 
klipp ur Norra Nöbbelövs Kyrka
blad som i veckan delats ut till 
Nöbbelövsborna : »Kyrkbil avgår 
varje söndag till Nöbbelövs kyr
ka. Du som önskar få sk ju t s till 
gudstjänsten, kan infinna dig 
intill Finas bensinstat ion ca 15 
min före gudstjänstens början)> 

För att Veckobladets läsare ska 
få en uppfattning om de »norr
ländska» avstånd, som vi utmarks
bor har att överbrygga, kan näm
nas att avståndet är en dryg kilo
meter mellan bensinsta tionen och 
kyrkan, de båda poler, mellan vil
ka Nöbbelöv, med en symbolik så 
djup att den kunde vara ämne för 
en predikan, u !sträcker sig. 

Endast ett problem återstår att 
lö sa : Vad skall kyrkan göra för att 
de billösa kyrkobesökare, som har 
närmare till kyrkan än till bensin
macken, icke må inledas i frestel
se? 

Tänk om de går till kyrkan? Hu! 

Kompol har möte m å 9/11 kl 
19.30 på partilokalen Trollebergs
v. 21 c . 

VPK och KU Lund flyttar tillbaka till sin gamla lokal på Bred
gatan 28. I samband med inflyttningen behöver man snygga 
möbler, hyllor och annat liknande. Har du något att avvara 
kontakta VPK:s expedition på telefon 13 82 13. 

Även flytthjälp behövs. Tisdagen den 10 november under 
dagtid kommer man att flytta. Uppackningshjälp behövs 
dagarna därefter. Gör en insats· för eU socialistiskt Sverige! 

PRENUMERERA P Å VECKOBLADET 
Vi blir bara fler och fler som prenumererar på Veckobladet, 

•just nu är vi 930. Det innebär att upplagan är ca. l 000, efter
som vi säljer 60-70 lösnummer/vecka. Prenumerera du också, 
50:-/år eller 25 :-/halvår. Använd vidstående talong eller sätt in 
pengarna på VBs postgironummer l 74 59- 9. 

Eller, förresten, varför inte ge bort en prenumeration? -----------l Ja, jag vill prenumerera på 

l 
Veckobladet, enligt nedan. 
Jag betalar när inbetalnings-

l 
kortet kommer. 

O Helår 50 :-

1 O Halvår 25:-

1 
Frankeras ej l 
Veckoblad•t 

betalar portot l 

VI!CKOBLADl"T l 0 Provprenumeration 2 mån 10:-

1 Sänd Veckobladet till 1-------------1• 
l Namn ....... .. ...... ................ ............ . 

l Adress ... ...... ..... .......... ..... ........... .. 

l Postadress ... .. .... ................. .......... . -----
Åter Y6 förbi Lund C 
Eftersom järnvägen genom Lund 
är elektrifierad är det stora fler
talet lok och motorvagnar elekt
riskt drivna. Det ska vi vara glada 
för, för elen är ren och effektiv. 
Enda avbrottet i rutinen har i fle
ra år varit tvåvåning$tågen av typ 
Y3 till Karlskrona - linj en bort
om Kristianstad är ännu inte elek
trifierad, så man måste köra med 
pi e sel. 

Svarsförsändelse l 
Kontonummer 12053021 l 
221 10 LUND l -----

Men just på Kristianstadslinjen 
har det i höst satts in ett tåg av ny 
typ, nämligen de kära gamla gul
röda Y 6-orna. Deras ersättare Y l 
brer snabbt u t sej över landet, så 
det har väl uppstått ett tillfalligt 
överskott. Men arrangemanget är 
nog rätt tillfälligt; kanske är det 
sista månaderna man kan se Y6-
or passera Lund C. Så passa på 
med kameran, fredag kl 13.45. 

Fredag: 
På vågskålen: Jim Page, Sparta, 
Sky High, Smålands, båda kl 22. 

I Malmö firar VPK lOD-årsmin
net av August Palm. Kl. 19 på 
Ungdomens Hus, N. Skolg. 10. 
Musik, tal (A P själv, Werner & 
Ragnerstam), dans. 
Lördag: 
Fredsdag i Malmö. Tag bussen 
9.15 från Lund så hinner du till 
demonstrationen 10.30 som går 
från Stortorget. Lagom att lyssna 
på Aha! på cafe Syd 14.00, eller 
gå på Baltiska Hallen där KPML(r) 
hyllar August Palm. Efter en ut
dragen lördagsmiddag börjar 
fredsfesten på Moriskan 19.00. 

Lunds alternativ: Christer Bou
stedt, Sparta 22.00. Zarandonja -
latinamerikansk musik, Spartas 
gillesstuga 21.00. 
Söndag: 
Heldag med Lufs i Nytebodasko
gen, Zoofys. 8.00. Anm.lista på 
stadsbibl.. 
Måndag: 
Blues på Lunds: Jimmy Johnson, 
14.30. 
Onsdag: 
Veckans dark horse: Electric Wa
ter Music, konsthallen 19 .00. 
Mississippi Delta Blues Band, 
Sparta 21.00. 

KU-Lund har årsmöte lö 21/11 kl 
10-17 i Svarvarestugan, L ;a Tvärg. 
16. Motioner kan lämnas in på 
klubblokalen senast on 18/11. 
BLASORKESTERN repeterar sö 
kl 19. 
BLASORKESTERN spelar på ap
pellmöte på Mårtensto rget kl 11 
l ö 7/11. Samma noter som förra 
gängen . 
HYRESGÄSTFÖRENIN GE N har 
debatt med partirepresentanter 
to 12/11 kl 18.30 i stadsbibl. stu
diecirkelrum 2 . 
LUNDS ARBETARINSTITUTs 
före läsningar: Ti 10/11 kl 19 i 
stadsbibl. hörsal, Edvin Nilsson; 
De vilda djuren i Sarek. 
Fl LMPUBEN, Korpamoen on 
11/11 kl 20; Christa Klages stora 
förtvivlan, av Margarethe v Trotta. 
SMALANDS fredagsdans 6/11; 
Sky High . 

Denna veckas redakti onsutskott 
utgjordes av Lars Borgström, Kris
tina Lanthen och O lle Teleman . 
Bilder; L-G M ann, l n ger Stenlund. 
Foto; Thomas Schlyter. 

Kontaktredaktör nästa vecka; 
Lars Borgström, tfn 13 19 75. 
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