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Anställningsstoppet 
slår mot kvinnorna 

Anställningsstoppet i kommunen slår i första hand mot kvinnojobben. Det visar kommunens 
egna siffror, som VB kan presentera. De vikariat som borgarna helst inte vill återbesätta, är 
nästan samtliga efter kvinnor. Barnomsorgen och lönekontorister är mest utsatta. 

Men sett i kommunen som helhet, är det bara n ågon enstaka procent av jobben som dras in. 
Och borgarna vill genomföra stoppet, trots att de inte har en aning om hur mycket de sparar. 
Frågan är då varför? Svaret är säkert: Det här är bara början . Det är meningen att vi ska vänja 
oss vid metoden. 

Att införa generellt anställ
ningsstopp i en kommun är 
en dramatisk åtgärd, som med 
nödvändighet måste få ge
nomgripande konsekvenser 
för servicen till allmänheten, 
sysselsättningen i kommunen 
och de kommunanställdas ar
betsförhållanden och arbets
miljö, skriver Vpk-Lund i en 
reservation i kommunstyrel
sen och fortsätter: 

Därför förväntar man sig att 
när en kommuns makthavare före
slår en sådan åtgärd så har de noga 
gått igenom andra och mindre 
destruktiva alternativ för att upp-

, nå sitt syfte att stärka kommu
nens ekonomi, t ex omprioriterin
gar och/eller uppskjutande av in
vesteringar i budgeten, ökad upp
låning. Man har också rätt att krä
va en red o visning av anstä llnings
stoppets förväntade effekter och 
fördelar framför andra åtgärder, 
innan man går till beslut. Så går 
det emellertid inte till när Lunds 
borgerliga makthavare går till ver
ket. De anser inte frågan om an
ställningsstopp vara värd en enda 
skriven rad. I MBL-förhandlingar 
krävde man att de fackliga repre
sentanterna skulle ta ställning till 
ett förslag som ordförande Oreds
son föredrog muntligt - de väg
rade och fick förhandlingarna 
uppskjutna - i kommunstyrelsen 

VIETNAMMÖTE DEN 23 MARS I STUDIECIRKELRUM 4 
STADSBIBLIOTEKET I LUND KLOCKAN 19 .00. 
Anita Gradin, ordförande i Svenska Kom. för Vietnam, Laos och 
bod)a talar om det aktuella läget i Vietnam och Kambodja och den 
svenska biståndspolitiken nu och efter ett regeringsskifte . Detta möte 
inleder ,solidaritet med Vietnams" nya verksamhetsår. Medlemsavgif
ten för 1982 är 35 kr. 

la man bara fram protokollet från 
§ Il-förhandlingar enligt MBL , in
te en rad av politisk motivering. 
Detta är höjden av borgerlig själv
tillräcklighet. 

Ökad kvinnoarbetslöshet 
Kommunen är en stor arbets
köpare. Generellt anställnings
stopp måste därför innebära färre 
anställda, dvs ökad arbetslöshet, 
och eftersom kommunen är en 
stor köpare av kvinnlig arbets
kraft, framför allt ökad kvinna
arbetslöshet. De tjänstledigheter 
som ger upphov till vik. på 6 mån 
och däröver och som ska prö
vas av kommunstyrelsen med yt
tersta restriktivitet är troligen till 
stor del kvinnor som tar tjänst
ledighet bl a i samband med gravi
ditet , deras arbetsuppgifter kom
mer sedan i stor u t sträckning att 
läggas över på andra redan hårt 
belastade kvinnliga arbetskamra
ter. 

Ett fall för jämlikhetsom
budsmannen 
Det är inte att ta till överord om 
man säger att borgarnas förslag 
om det antages av fullmäktige och 
genomförs enligt formuleringarna 
i MBL-protokollet kommer att 
vara grovt diskriminerande mot 
kvinnorna i Lunds kommun och 
vi i Vänsterpartiet Kommunister
na kommer inte att dra oss för att 
anmäla ett sådan t bes l u t till 
jämlikhetsombudsmannen. Det är 
också troligt att ett beslut om 
generellt anställningsstopp kom
mer att göra det svårare för kom
munen att vidta åtgärder mot ung
domsarbetslösheten t ex genom 
att inrätta beredskapsjobb åt ar
betslösa. Anställningsstoppet le
der till konflikter mella de som re
dan har jobb och de· som är ar
betslösa, och det finns fog att 
misstänka att detta är en av bor
garnas avsikter utöver att all
mänt skrämma upp och pressa 
tillbaka kommunens anställda och 
deras fackliga organisationer. 

Här 
•• ar 
siff-
rorna! 

Anställningsstoppet i kommu
nen slår mot kvinnorna . Det visar 
en sammanställning som perso
nalförvaltningen gjort . Förutom 
alla graviditetsledigheter var 39 
personer tjänstlediga sex månader 
eller mer under förra året . Nästan 
alla , 35 personer, var kvinnor. Det 
är för dom kommunstyrelsen ska 
godkänna vikarier enbart med 
»yttersta restriktivitet». Det blir, 
var säker på det, redan hårt an
strängda kvinnliga arbetskamra
ter som får ta över mycket av 
jobbet istället. 

Tjänstlediga på drätselkonto
ret: 6 kvinnor , ingen man. 
Fritidsförv.: En kv, ingen man. 
Gatukont.: En kv, ingen man. 
Parkförv.: Tre män, ingen kv. 
Pers.förv.: Elva kv, ingen man. 
Skolförv.: En kv , en man. 
Socialförv.: 15 kv, ingen man. 

Männen var lediga för militär
tjänst, studier och offentliga upp
dn.g. Kvinnorna för vård av barn 
(flest), stud ier , upprätthållande 
av annan tjänst bl a. 

Facklig undfallenhet 
Tyvärr har de fackliga represen
tanterna gått med på anställnings
stopp. Det är begripligt om de 
som de säger är övertygade om att 
inget kommer att förändras ge
nom ett beslut. Vi i Vpk anser att 
detta är fromma och obefogade 
f<irhoppningar. De borgerliga 
makthavarna hade inte föreslagit 
beslut om anställningsstopp om 
de inte varit fast beslutna att det 
skulle få genomgripande konse
kvenser. 

Vi tycker att det är pinsamt 
att se hur Lunds socialdemokra
ter ännu en gång kommer svans
ande efter borgarna och ger dem 
sitt stöd för en politik som ökar 
arbetslösheten i kommunen och 
dessutom är gravt kvinnodiskri
minerande. 



Tre vpk-motioner ska behandlas 
av kommunfullmäktige i nästa 
vecka. De kommer upp alldeles i 
början av sammanträdet på tors
dag kl 18. Det är dels motJonen 
om stopp för skjutbana på Sankt 
Hans Backar, dels motionen om 
kommunal odling av grönsaker 
och slutligen motionen om att gö
ra parkområde av de gamla 

koloniträdgårdarna pä Smör-
lyckan. 

Motionen om skjutbanan är 
kanske den som har störst chans 
att på något sätt kunna gå igenom 
- om SAP vill. Det är ju en 
fråga som upprört inte bara dom 
som bor på Norra Fäladen, utan 
den angår också miljö- och freds
vänner i allmänhet . För visst 
är det kanske i första hand en 
fredsfråga, om man ska uppmunt
ra »sport» med skjutvapen i en tid 
när kapprustningen kan leda till 
en katastrofal urladdning 
vilken dag som helst. 

Men bollen ligger alltså hos 
socialdemokraterna. Vpk, fp och 
c vill dra in anslaget för skjut
banan i budgeten. Folkpartiet 
och vpk har reserverat sig till 
förmån för motionen, medan 
SAP är minst sagt kluvna . De 
ställer sig i princip bakom fri
tidsnämnden, som säger att 
skjutbanan ska byggas, men att 
man inte bundit sig för Sankt 
Hans backar. Liksom i frågan 
om stadsplanen för skjutbanan 
försöker SAP att sitta på två 
stolar sam tidigt och riskerar 
attt dratta på ändan mellan 
stolarna, om de inte skärper 
sig och tar klar ställning. 

Det finns tillräckligt många 
socialdemokrater som inte vill ha 
någon skjutbana - varken på 
Sankt Hans backar eller någon 
annanstans. SAP:s »bossan> 
bör lyssna på dom och inte 
gömma sig bakom gamla löften 
till skyttarna! 

Människor 
och råkor 

J ag läser i bladet att det nu är 
helt klart att direktör Annrna på 
Alfa-Laval blir ordförande i kom
munstyrelsen den l augusti . Det 
är ett djärvt drag av folkpartiet 
och det kommer säkert att röna 
stor upp skattning och höja parti
ets popularitet , åtminstone i fri
sinnade storföretagskretsar. De 
anställda på Alfa-Laval som kän
ner direktör Annmos kapacitet 
och sinne för väsentligheter efter 
hans kampanjer mot slöseriet med 
gem och gummiband vet säkert 
också att rätt värdera detta in
slag i folkpartiets strävan mot 
maktkoncentration och för när
demokrati. Kamrer Frennstedt 
på Skandinaviska Enskilda Ban
ken tar över andra delar av 
Sverker Oredssons fögderi. Frå
gan är om man inte skulle fort
sätta på den linjen. Biskopen 
borde vara ordförande i Skol- · 
styrelsen, Verdexachefen i Gatu
och trafiknämnden, medan taxe
ringsnämnderna borde ha minst 
en Rausing vardera. Kompetensen 
har länge nog varit satt på undan
tag i den allmänna nivelleringens 
spår, har jag förstått av Svenska 
Dagbladet. Nej, var sak på sin 
plats, skridskorna i isskåpet och 
bocken till trädgårdsmästare som 
de gamla brukade säga. 

på höstarna: ser du en valnöt med 
höljet kvar och med två omsorgs
fullt uppborrade hål bredvid va
randra så är den tappad av en 
råka, hålen är till för att fågeln 
ska kunna greppa nöten och hål
la den med vardera näbbskänkeln. 
Sambandet råkor - valnötter är 
också historiskt säkerställt: i lag
ren från 1000-talet i Lund hittar 
man både råkben och valnöts
skal. 

Pate de foie 

lliilliialliiiiiiill Luftens vpkare? 

Det är viktigt med aen inter
nationella förståelsen och jag tyc
ker att vi kommuninnevånare bör 
visa tacksamhet mot det oegen
nyttiga arbete som våra förtroen
devalda och anställda där uträttar. 
Reflexionen gav sig själv när 
jag såg Per-Håkan Ohlsson(m) och 
Bo Kjellin(turistchef,m) äntra 
f<irstaklasskupen till Malmö, fvb 
vänorten Nevers i Frankrike. Jag 
hoppas de fick sitta bekvämt och 
ostört under resan förbi Uppåkra 
och Arlöv. Med på fården är 
enligt uppgift också Nils-Arne 
Andersson(c) så man måste be
teckna lundadelegationen som 
stark och representativ. En slitsam 
vår för Kjellin denna, ingen rast, 
in,gen ro. än är det Loiredalen, än 
är det Florida. Hur som helst mås
te man ju konstatera att kommu
nens sparsamhetsanve mte Siar 
blint. Nyanserna finns där och 
kommunalrådet Andersson har ju 
förtjänat sin resa och s.a.s. bi
dragit till inkomstsidan genom 
att lägga avgifter på gymnasie
elevernas skolmat. Traktamentet 
räcker nog till lite gåsleverpastej. 

Nr 73 utenu-ur innehållet: 

Stefan de Vylder , Det måste löna sig 
att arbeta 
Iris Young, Det tvåhövdade resulta
tet a~ parningen mellan marxism 
och femmism 
'Jeg er en hummer' sa d.fll1 norska 
räkan 
VPK's 26:e kongress 
Finns på Akademibokhandeln eller 
direkt från ZENIT. Sätt in 15:- på 
pg nr 55 65 22-1. Prenumeration 
6 nr 60:-. 

ZENIT, Box 1156, 221 05 Lund 

Det blir en tidig vår, om inte 
gamla tecken slår fel, säger folk 
som känner naturens mysterier. 
Jo kulspelet är i full gång på skol
gårdarna i Malmö, koltrasten 
sjunger om kvällarna och stadens 
många råkkolonier är ytterst 
livaktiga. Jag vet få fåglar som så 
starkt väcker min sympati som 
råkorna: stark förankring i lan
dets sydliga landskap, utvecklad 
social känsla med kollektiva bo
endeformer, nästan monogama, 
till temperamentet seriösa, men 
samtidigt livliga och ibland rent
av muntert skräniga. stammen 
är också under god återhämtning 
efter nedgången på sextiotalet. 
Det låter nästan som en beskriv
ning av vpkare märker jag. Råkor
na är annars passionerade på 
valnötter och bidrar säkert till 
trädets spridning genom att tap
pa nötterna i flykten. Kolla det 

Låter · jag gnällig och avundsjuk? 
Förmodligen, men jag råkar till
höra de få i Lund som själv har 
betalt en biljett till Nevers (2.kl. 
liggvagn), med logi på tältplat
sen nere vid floden där vi åt 
något frystorkat och jag har 
oerhört svårt får uppblåsta 
höjdare som under tal om spar
samhet skor sig på kommun
innevånarnas bekostnad . För 
övrigt anser jag att man ska inte 
underskatta den simpla avunden 
som drivkraft för politiskt ställ
nings tagand e. 

Lucifer 

Efter 
känt 
före
döme 

Till 
Socialförvaltningens 
Personalsektion 

Under våren ämnar jag i studie
syfte och i sällskap med andra 
kamrater besöka Frankrike och 
dess huvudstad Paris. 

Syftet med studieresan är att 
under organiserade former möta 
det franska köket och dess ku 
linariska mer eller mindre väl
bevarade hemligheter. 

Som kock och anställd i kom 
munen menar jag att en dylik 
studieresa även kunde vara av 
stor nytta för kommunen. Kom
munen eller rättare sagt social
förvaltningens barnstugor skulle 
i framtiden kunna ha förde l av 
en sådan erfarenhet och kun. 
skap. 

Bidra till att sammanföra och 
möjligen förena den gedigna skån
ska husmanskosttraditionen med 
nouvelle cuisine franc;aise , vilket 
kan innebära kulturella och i en 
inte så avlägsen framtid även 
ekonomiska fördelar. 

Med sådana fördelar i sikte an
ser jag att kommunen kan be
vilja mig tjänstledighet med lön 
under en period av två veckor. 
Jag bedömer att en sådan för
frågan inte kan möta några stör
re invändningar eftersom det 
är, vad jag förstår redan »COU
tume» att bevilja tjänstledighet 
i sådant syfte och under lik
artade förhållanden. 

Högaktningsfullt 
Tarcisio Bommarco 

Alla likheter med turistchefen 
Bo Kjellins resa till USA för 
Rotarys räkning och på· be
tald arbetstid, är inte helt 
oavsiktliga. (VB :s anmärkning) 



(s) mobilisering mot hyresstopp 
Under de senaste fem åren 
har hyresgästföreningens 
Lundaavdelning varit ett fäste 
för de radikala strömningarna 
inom rörelsen. Genom namn
insamlingar, demonstrationer, 
uppvaktningar m m har man 
fört en aktiv kamp mot hyres
höjningar. I början förlöjliga
des deras krav på ekonomiskt 
stöd till det kommunala bo
laget för att nå ett hyres
'stopp. Idag betraktas detta 
krav på stöd som ett realis
tiskt alt e rna t iv. 

Borgarna har naturligtvis alltid 
avvisat hyresgästernas krav - de
ras lojalitet ligger på annat håll. 
Sossarna är emellertid delade. 
Vissa - särskilt på gräsrotsnivå -
vill tillsammans med Vpk städia 
hyresgästerna. Andra är avsevärt 
mer försiktiga. Ett starkt val for 
vänstern, och en fortsatt press 
från hyresgästerna, ger dock u ta n 
tvivel möjligheter till konkreta 
framgångar vid nästa hyresför
handlingar. . 

Detta förutsätter att de radi
kala tongångarna vinner stark t ge
hör vid avdelningens årsmöte den 
28:e. 

Hyreskamp eller samför-
ståndspolitik? 
Under d e senaste två åren har av
delningens årsmöten varit mycket 
lugna . Enigheten om nödvändig
heten av en aktiv hyreskamp har 
varit stor. Detta till skillnad från 
tidigare. Då försvarade (s)-stödda 

•föreningstrogna centraliseringen 
inom rörelsen, och ville ersätta 
den aktiva hyreskampen med sam
förståndspolitik. 

Enligt vad VB erfar kommer 
striden om avdelningen att ånyo 
vara hård på detta årsmöte. Hyres-

stoppsmotståndarna har redan 
lyckats få en del kandidater med 
på valberedningens förslag till för
troendeposter. Dessutom , och 
viktigare, kommer debatten om 
motionerna att vara hårda. Om 
uppslutningen på årsmötet inte är 
större än förra årets, finns det en 
uppenbar risk att de radikala för
slagen kan förlora! 

Så, om man även i fortsätt
ningen vill ha en aktiv och radikal 
hyresgäströrelse i Lund, då är det 
nog så viktigt att man går på,av
delningens årsmöte SÖNDAGEN 
28/3 kl 10-15 i stadsb ibliotekets 
hörsal. Barnaktiviteter och fika 
ordnas. 

KU drar igång kampanj 
Kommunistisk ungdom startar 

en kampanj för att mobilisera 
domen. Ungdomen saknar en me
ningo;full roll i 'samhället, och den 
borgerliga propagandan skapar 
passivitet och hopplöshet. Det 
sa KU s ordförande Stellan Her
mansson när han i veckan var i 
Lund och pratade med elever på 
Polhe~kolan och med KU
Lund 

KU:s nya program kallas Ut
maningen. Vad är Utmaningen, 
frågade vi Stellan. 

hället. Överallt där ungdomen 
lever och verkar är det någon 
annan som bestämmer, samtidigt 
vräks den borgerliga propagan
dan/indroktineringen över ung
domen ur alltfler kanaler. Detta 
leder till passivitet och bristan
de fram tidstro . 
-Vad vill då KU göra åt det? 
-Vi skissar i Utmaningen en 
strategi mot denna utveckling 
och för en mobilisering av ung
domen. Det främsta vapnet he
ter deltagande och ansvar, över
allt där ungdomen lever och ver-
kar måste det skapas former för 
ungdomens deltagande och möj-

-Det är KU:s nya mitiativ i kam- ligheter att få ta ansvar. Det 
handlar om demokratiskt valda 

pen för ungdomens rättigheter. skolråd på skolorna, demokra-
UTMANINGEN är egentligen inte tiska gårdråd på fritidsgårdarna 
bara ett program utan mer än så. 
Det är också ett sätt att arbeta och demokratiska ungdomssek

tioner i facket . I utmaningen och agitera som ungkommunist , d 
och att göra detta med optimis- finns ett tiopunktsprogram är 

vi klar konkretiserar våra krav. men som utgångspunkt fi Il 
_Vad är det nya med Utmaning -Varför är det så menings u t 

en? . .. att skapa former för ansvar 
- l programmet Utmanmgen gor och deltagande? 
vi för första gången en bra och -Det handlar som sagt om att 
ganska heltäckande analys av ung- ge ungdomen en roll i samhäl-
domens situation socialt och po- !et. En roll som innebär att de 

kan brytas, så att de unga mo
biliseras till kamp. 
- Hur ska KU arbeta med ut
maningen? 

Vi ska ge en ny kraft åt vårt 
utåtriktade arbete. Vi ska göra 
politiken rolig och för att det 

ska lyckas är det viktigt att vi 
använder oss av kulturen som 
ett vapen i kampen. Utmaningen 
har gett våra medlemmar hoppet 
om en rejäl framgång för KU 
de närmaste åren, och jag tror 
att vi kommer att lyckas. 

Följ med till Västerås! 
Den 9-11 april (dvs påsk

helgen) är det meningen att 
)veriges alla KU:are ska samlas i 
Västerås. Förbundssamling 
kallas det, och trots namnet 
lovar programmet en mängd roliga 
lktiviteter. Bl a grupparbeten 
i musik och teater, skrivarverk
städer, brigadmålargrupper, 
propagandaframställning, skol
presentationsknep, debatteknik 
och mycket mer. 
mycket mer. 

Denna febrila aktivitet varar 
liela lördagen l 0/4 och på kvällen 
blir det stor gala rock'n roll 
föreställniM m ed bl a Rekyl, 
Afzelius och Wiehe, 22 för manga 
och Fri fart. 

På söndagen reaovisas gruppar-

betena, och sedan pä ettermidda
gen reser vi hem trötta men fulla 
av entusiasm och ideer inför den 
stundande valrörelsen. 

Vi i KU Lund åker upp med 
de andra i KU Skåne på fre
dagskvällen 9/4 med buss. Det 
kommer att kosta ca 75 kr för 
resan, men det är bra att ha 
med sig mer pengar då mat 
och konserten inte är gratis. 
Vi sover i en gymnastiksal, så 
ta medsovsäck. 

Är du intresserad?? Ring och 
anmäl dig till KU Lunds sty
relse på onsdagkvällar 
efter kl 19. Tel 12 31 23 eller 
ring till distriktsexpeditionen 
och tala med Daniel eller Lasse 
te! 040-236616 . 

litiskt i Sverige. Ungdomen idag kommersiella krafternas domi-
saknar en meningsfull roll i sam- nans över ungdomens fostran .-----------------------------"'1 

-----------------Ingen dålig 
handbollssäsong 

Rubriken avser inte LUGI och 
H43 som ju haft en del svårig
heter i år, utan VPK IF:s hand
bollslag som · obesegi:at genarri
fört division 2A i motionsse
rien. Nu återstår cupen som tar 
sin början nästa torsdag (Se 
särskild notis) . 

Denna termin har laget lyckats 
mönstra full besättning vid samt
liga matcher och för denna ad
ministrativa framgång kan laget 
tacka den spelande lagledaren och 
»oppositionsrådet» Rolf Nilson, 
som alltså haft lite tid över 
vid sidan av det kommunala. 

En annan förklaring är att 
laget erhållit förstärkning i form 
av ett par niometersskyttar och en 
pigg junior. Nu återstår bara 
att laget skramlar ihop till en 
handboll. Klister och tröjor 
finns redan. 

Prenumerationer (65kr/hel
år, 4 nr) över pg 88 41 78-5. 
Adr.: ö. Vallgatan 25 , 233 61 
Lund. Tfn 046/13 74 70. 
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UTGIVARKORSBAND 
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Har du flyttat? 
Skicka in hela adressdelen med din gamla adress till VB Bredgatan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är: 

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

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

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJN!D 

ljugarbänken Från Pilelyckans kontaktkommittd: 
Vi frilgar kommunal· och oppo· 
sitionsrilden om deras syn pli 
anställningsstoppet, som ju i 
första hand kommer att drabba 
kvinnorna. 

Lennart Ryde (m) 

-Kapitalismens kr is m äste med 
nödvändighet f ä lokala plltöljder : 
Kvinnorna mliste också fä känna 
på livets realiteter. 

Sverker Oredsson (fp) 

-Detta är första var ningssk ottet 
inför de avskedanden som k an bli 
aktuella pli grund av utlandsskuJ. 
den. 

Nils Arne Andersson (c) 

-Tja, har vi klämt åt pensionär· 
erna så varfö r ska k v innaarbets
kraften komm a undan. 

Birger Rehn (s) 

- V i gaml a soci aldemokrater tiger 
och lider, men facket har ju lurats 
till att ge sitt samtycke. 

lfllegiird Görllmwn (s) 

-Lite pinsamt att kv innorna d rab
bas, men ka nske kommunal sex
ualundervisn ing skulle kunna min 
ska antalet grav iditeter. 

Öppet brev till gatu
och trafiknämnden 

Borgarna i Lunds kommun vet 
hur de ska skinna låg- och medel
inkomsttagare. Att de rikaste vil
laägarna i kommunen gynnas på 
hyresgästernas i allmännyttigt och 
privat bostadsbestånd bekostnad 
är ett känt faktum. Nu ska man 
ytterligare klämma åt hyresgäster
na på väster genom moderaten 
Carpings förslag om boendeparke
nng. 

Via gruppkorsband till hushållen 
har de boende i kvarteren Pile
lyckan, Plåtslagaren och Snicka
ren fått en blankett, som ska fy!-

Vandringssektionens 
köldblandning 

Såg att VB hade ett recept 
från VPKs vandringssektion. Här 
kommer ett till. 

Jo, det är så att det mest kri
tiska momentet i en skånevand
ring under den kalla årstiden (från 
oktober till april) är den s k blå 
timmen, alltså vid skymningen. 
Då ä!' man mör och öm och stel 
och kanske blåfru sen efter tre 
mils vandring på den vindpinade 
slätten och längtar efter vila och 
värme. Men ack nej: nu ska gran
ris brytas, vindskydd resas, vatten 
hämtas, ved samlas och ved antän
das - vilket inte alltid är så lätt 
efter en lång och sur vin ter. Det 
vän tar alltså några timmars hårt 
arbete. 

Då sitter det fint med Vand
ringssektionens Köldblandning. 
En kåsa fylles till drygt hälften 
med Svenskt Dessertvin och däri 
slås några rejäla klunkar punsch. 
För att det inte ska bli alltför 
jolmigt spetsar man med något 
Bäsk: det hör ju till blå timmen 
att man dricker saker som inne
håller malört. 

Hemma i stugvärmen kan 
blandningen låta förfarlig, men 
tro mej, den fungerar. Hemlig
heten är naturligtvis all sötman 
som gör spritdrycker lätta att 
få ner även nedkylda och höjer 
blodsockerhalten, något som ger 
en stimulans u t över den från 
alkoholen. 

Grr 

las i om man är positiv till den o
erhörda förmånen att till ett pris 
av 85 kronor i månaden få lov att 
parkera sin bil. Med starka skäl 
har man anledning att fråga huru
vida trafiknämnden och ansvariga 
politiker i kommunen överhuvud
taget är i besittning av tankeför
måga. Till och med en parkerings
plats med takskydd kan vara billi
gare än detta horribla förslag. 

lndustriplanering, bostadsplane
ring och kollektivtrafiksituationen 
i Lunds kommun gör det nödvän
digt för många att ha bil för att 
kunna ta sig till jobben. Vår stan
dard har kontinuerligt försämrats 
sen 1976 alltmedan de rika blivit 
ännu rikare. Vi har fått en allt 
tyngre skattebörda alltmedan 
nolltaxeriet breder ut sig. På detta 
ska vi nu betala för att få lov att 
parkera bilen. 

Med detta brev vill vi tillkännage 
att vi inte accepterar den avisera
de försöksverksamheten med bo
endeparkering i nämnda kvarter. 
Opinionen är kompakt mot för
slaget och vi kräver att trafiknäm
nden avskriver detta vanvettiga 
förslag och i stället i linje med den 
kompetens man har rätt att kräva 
av nämnden upprättar mer intelli
genta förslag till lösning av trafik
situationen på väster. 

KONFERENS OM DEN 
OFFENTLIGA SEKTORN 

Följande tas upp: 
- Ekonomin och den offentliga 
sektorn 
-Vad betyder åtstramningspoli
tiken för kvinnorna och kvinno
kampen? 
- Hur arbetar vi fackligt/politiskt i 
den offentliga sektorn? 

Inledare: Gunnar Persson, Karin 
Widerberg och Chris Nilsson. 
Grupparbete och diskussioner. 

Tid: Lör 27/3 kl 08.45 
Plats: Svarvarestugan, Lilla Tvärg. 
i Lund. 
Anmälan och vidare upplysning: 
VPK Skåne te! 040/97 88 97 

Per Israelsson 
till Skåne 

Vpk-riksdagsman Per Israelsson 
besöker i samband med Vpk
S~åne~ sysselsättningskampanj, 
pa mandag och tisdag KF-slak
teriets och Felix i Eslöv och 
Sockerbolaget i Arlöv. 

På måndagskväll kl 19.00 blir 
det möte i Kävlinge, Vpk:s lokal 
i Garvaregården, mitt emot järn
vägsstation. Då diskuterar vi jord
bruks- och livsmedelsindustrins 
situation i Skåne. Alla intresse
rade är välkomna. 

15-21/3 

På teatern 
»Visitlådan» 
Garnisonen 
i uniform». 

i Lund spelas 
samt »Den nya 
eller sju flickor 

• 

Rum sökes fram tiil 15 juni, 
eller längre. Tel.( dagtid) 046/ 
10 94 28. Hugo Erichsen. 

• 

BLASORKESTERN: rep sö 21/3 
kl 19 i Värtruskolans gymnastik· 
sal. 
STADSDELSGRUPP NORR: 
möte sö 21/3 kl 18.00, V pk 
Nor rs lokal Skarpskytt ev. 2C. 
VPK IF: Inomhusträning pli Ler
bäcksskolan lä 20/3 k l 16. 
VPK l F :S HANDBOLLSLAG: 
Cupmatch to 25/3 kl 21, Boll 
huset, B-Hallen. 
SÖNDAGSFÖRELÄSN INGA R: 
Sö 21/3 Stadsbibl kl 16, Harald 
Ofstad tala r om Rasdiskriminer
ing-vad är det och vad kan vi 
göra. KV. 

1'1==·1 
Kompol har möte mån den 22 
mars kl 19.30 pli partilokalen, 
Bredg 28. 

REDAKTIONSUTSKOTT : 
Finn Hagberg och Kristina 
Lanthen. 
Bl LDER : L-G Mann och Göte 
Bergström. 

KONTAKTREDAKTÖR FÖR 
NÄSTA NUMMER: Finn Hag
berg tel 12 90 98. 

Hemma
Rectangle


