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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1982 8:e årg. 

Fredagen den 11 juni 

U-formade slingor, enkel
riktningar och behörighetsgator 

Trafikpolitiken i Lund sägs 
alltid ha sin grund i 1971 års 
trafikregelering av stortorget 
och . genomfartstrafiken ge
nom stadskärnan. Med de av
stängningar av gator som då 
gjordes skapades bättre för
hållanden för fotgängare i 
stadskärnans mitt , medan 
samtidigt svåra störningar för 
de boende utefter "inre rin
gen" uppstod. 

Det anser Vpk-Lund i en motion 
som lämnats in till kommunfull
mäktige. I över t_i_o år har män
niskor som bor i Ostra Vallgatan, 
Gyllenkroks alle' och andra gator 
fått stå ut med buller och avgaser 
som drabbat dem extra hårt, där
för att deras lägenheter kanske 
bara vetter åt dessa gator. 

När så stadsarkitektkontorets 
trafikavdelning efter många års 
funderande lägger fram förslag på 
hur dessa gator ska kunna avlas
tas från störande genomfartstra
fik, väcker detta ett ramaskri 
bland dem som bor utefter andra 
gator - därför att nu skulle istäl
let deras gator få ökad trafik. Des
sa protester är givetvis berättigade 
och måste tas på allvar - men re
sultatet får inte bli att man inte 
gör något alls . 

Ny trafik reglering behövs 
Nej, felet med de föreslagna 

åtgärderna är att de är begrän
sade till en liten del av stads
kärnan och några få gator utan
för. Det ger givetvis genast över
vältringar av trafiken på andra 

gator i närheten som drabbas ext
ra hårt. För att lösa dessa problem 
måste en helt annan typ av trafik
reglering genomföras där de vikti
gaste dragen är följande: 

l) Trafiken i ett större samman
hängande område måste regleras, i 
detta fall hela stadskärnan och 
dess närmaste omgivnin\ar. 
2) Syftet skall vara att få bort all 
genomfartstrafik, dvs biltrafik 
som passerar stadskärnan utan att 
ha mål där. 
3) Därför måste varje gata som 
leder in i stadskärnan leda u t ur 
denna åt samma håll som man 
kommer från genom ett system av 
dels u-formade slingor av enkel
riktade gator eller delar därav, 
dels återvändsgator som avslutas 
med vändolats eller liknande. 
4) En trafikreglering a v detta slag 
måste genomföras i ett slag, dvs 
i princip över en natt, för att inte 
få oönskade effekter på gator som 
ännu inte reglerats enligt planen. 
5) En så omfattande trafikregle
rint av en hel stadsdel måste före
gås av en demokratisk samråds
process, där framförallt de som 
bor utefter de berörda gatorna får 
tillfälle att påverka planen. 
6) Samtidiga åtgärder för att för
bättra kollektivtrafiken och fram
komligheten för fotgängare och 
cyklister är nödvändiga om en 
verklig reducering av biltrafiken 
ska kunna komma till stånd. 
7) Ett kompletterande system av 
"behörighetsgator" i stadskärnan 
kan leda till ytterligare förbätt 
ringar av boendemiljön på vägen 
mot en bilfri innerstad. 

Lösnummerpris 1 kr 

Är socialdemokraterna 
rädda för en bostads
politisk sakdebatt? 

Hyresgästföreningens social
demokratiska ledning har bör
jat att köra med en ny linje 
gentemot vpk. Tidigare blev 
vpk rätt just behandlat, men 
nu kan man börja skö nja ett 
nytt mönster. Till den stora 
bostadspolitiska debatten vid 
Storstadsforum, ett arrange
mang av hyresgästföreningen i 
Storstockholm, hade man in
bjudit moderater, folkpartister 
och socialdemokrater men inte 
vpk:are. 

-Vi gick in och bröt diskus
sionen och frågade varför vpk 
inte"var inbiudet. säger David 
Edgerton, aktiv i hyresgäst
föreningen i Lund och vpk:are. 
Ingen kunde ge något klart be
sked utan man hänvisade bara 
runt. 

- Orsaken är nog att sossarna 
i ledningen för hyresgästföre
ningen är rädda för att komma 

i konflikt med sitt eget parti. 
Faktum är att vpk:s bostads
politiska program ansluter 
bättre till hyesgästföreningens 
ställningstaganden än vad sos
sarnas bostadspolitik gör. Det 
är tydligen så att socialdemo
kraterna inte klarar av en sak
debatt. 

Ge ditt 
blod för 
partiet! 

Till dig som inte är blodgivare: 
Förmodligen har du ägnat saken 
en flyktig tanke någongång -
"visst borde man lämna blod, det 
är ju en behjärtansvärd sak!" -
men inte kommit dig för liksom. 

Men nu är det dags att komma 
sig för! Du vet att det behövs 
många fler blodgivare - ditt blod 
kan betyda liv eller död för en 
medmänniska! Du vet också att 
vpk -lund behöver de 30 kronorna 
du får i ersättning för varje blod
givning. Kaffet och bullarna får 
du äta upp själv. 

Hur gör man? Du anmäler dig 
vid ett besök på Blodcentralen 
t v om lasarettsinfar1len Getinge
vägen. Besökstider måndag-fredag 
8.00-13.00, tisdag och torsdag 
dessutom 16.00-18.3 O.(Telefon 
046-101000 vx, telefontid mån
dag, onsdag, fredag 7 .3 0-17 .00 , 
tisdag och torsdag 7 .30-18.30) 
Medtag legitimation. 

Vid ditt första besök sticker 
dom dig i armen och tappar lite 
blod för att kunna bestämma 
blodgrupp och div blodvärden. 'Är 
Hb-värdet bra kan det hända att 
du får lämna blod med det sam
ma (om du vill) eftersom behovet 
är så stort. Tappningen tar 5 - l O 
minuter och dom flesta känner 
inget obehag alls. 

Om du vill kan du koppla av 
en stund efteråt och fika innan du 
stiger in p~ posten 30 meter sö
derut i samma byggnad och sätter 
in dom 30 kronorna på postgiro 
17 459-9, V pk Lund. 

Medge att det är ett enkelt sätt 
att en 4-5 ggr om året-få känna 
sig dubbelt nyttig! 

PS! Samma postgironummer 
gäller för dig som redan är blod
givare. 

Gunnar 



Milj ö partiet en 
politisk skvader 

Sydsvenskan, detta den mörk
blåa borgerlighetens främsta flagg
skepp i vår region, försöker leka 
stor tidning a la DN och Svenskan 
och föranstaltar nån sorts konkur
rensundersökning till SIFO och 
!MU - lokalt i Lunds kommun, i 
och för sig självklart intressant, 
men har Wahlgrens så mycket 
pengar att dom måste göra ännu 
ett kommersiellt opinionsinstitut? 

Hurusom, det har blivit en rätt 
så intressant undersökning, trots 
allt. Och någon grafiskt begåvad 
diagramtecknar~ har fått Birger 
Rehn att framstå som nån sorts 
lundahövding - med vår egen 
Rolf Nilson, icke utan orsak be
låtet smilande, i fickan. 
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~nse.ru, • 
Nå, vad kan denna undersök

ning tänkas säga? Sydsvenskan 
påstår i sin rubrik: »Miljöpartiet 
starkt i Lund - får politisk nyc
kelroll». Det är möjligen inte he
la sanningen. Låt oss titta lite 
närmre på somliga av siffrorna. 

Det som slår en som vpk-are är 
först och främ st att vi har bra siff
ror för att vara så här tidigt, innan 
någon valkampanj kommit igång: 
9% för riksdagsvalet och som van
ligt något mer kommunalt - 10%. 

Detta är desto mer anmärknings
·värt som Miljöpartiet kommit in 
och trasslat till de traditionella 
politiska ritningarna - och detta 
parti dessutom är generellt över
representerat. bland högutbildade 
och ~orstagån~sväljare, av gam

malt viktiga malgrupper för Vpk
Lund. 

Miljöpartiet är självklart poli
tiskt-tekniskt spännande. För för
sta gången sen nån gång på 1930-
talet ser det, om man får tro 
IMU :s 7%, ut som om ett helt 
nytt parti har en chans att ta sig 
in i den svenska riksdagen, trots 
den odemokratiska 4%-spärren. 
Och dom blir med all säkerhet 
representerade i Lunds kommun
fullmäktige efter valet - där finns 
inga spärrar. 

Men är Miljöpartiet värda detta? 
Lokalt och på riksplanet? Dom 
har en otrolig mängd sympatiska 
punktkrav. Väldigt många av des
sa krav -speciellt lokalt i Lund -
är sådana som Vpk kämpat för i 
många år. Kraven är alltså bra. 
. ~en samtid igt vägrar denna po
I~!Js~a . skvader, som Miljöpartiet 
anda ar, att tala om vilken sorts 
samhällssysten som behövs för att 
kraven ska kunna förverkligas. De 
sager t ex mte ett dugg om var 
den ekonomiska makten ska lig
ga. I en hel del andra fall vägrar, 
dom dessutom att ta definitiv 
ställning - före valet. Och ska 
ett parti, som påstår sig vara po-
litiskt, kunna göra anspråk på nå
gon som helst trovärdighet, måste 
det rimligtvis mumla ur skägget 
innan man eventuellt röstar på det 
- något som inte bara gäller Mil
jöpartiet utan även våra kära halv
bröder Socialdemokraterna. 

Det är fullkomligt klart att 
borgarregeringen måste bort och 
i brist på bättre alternativ ersät
tas av en socialdemokratisk re
gering. Trots alla sina fel och 
brister har Socialdemokraterna ett 
helt annat sinne för vanliga män
niskors behov - framför allt ett 
arbete - än borgarna. Samtidigt 
har dom en beklaglig tendens att 
även i fel sammanhang (skatte
uppgörelsen!) träffa för folkfler
talet oförmånliga uppgörelser med 
borgerliga partier. I lokala sam
manhang kan detta ta sig extremt 
krassa uttryckt, som då sossarna i 
Stockholm genom en överens
kommelse med Moderaterna dels 
såg till att stockholmspartiet 
(själsfränder till Miljöpartiet) i 
stort sett inte fick något att säga 
till om, dels ombesörjde att Vpk 
Storstockholm inte fick de poli
tiska poster valresultatet skulle 
ha berättigat dem. 

Socialdemokraterna i Lund är, 
tyvärr, ett gammalt trött parti. 
Det har dessutom visat sig i den 
praktiska kommunalpolitiken att 
de gärna försöker sy ihop sig med 
- ja, just Moderaterna! Desto mer 
anledning för alla socialister i 
Lund att rösta för ett lokalt re
gimskifte - men att rösta så att 
inte sossar och moderater kan få 
tillf<ille att göra u p p m ed varann 
över en (s)up och en (m)acka på 
Grand! 

Upp psaltare och lyra 

Du har säkert sett dem många 
gånger, de små husen i den fro
diga grönskan snett emot infar
ten till N öb bel ö v. Man ser dem 
också när man kommer med 
tåg från Eslöv - en holme av 
grönska och hustak. Vad jag ta
lar om är de s.k. Prästahusen , 
strax norr om gamla Tunisborg 
på Kävlingevägen. Allt skall natur
ligtvis rivas - en ny stadsP,lan 
var uppe för några månader 
sen, VPK var ensam emot riv
ningen och det räcker inte så 
långt ännu . 

En öl i gräset 

Men själva rivningen Deslutas 
inte av Lunds kommun. Det är 
Lunds kyrkliga samfa]lighet som 
äger området och som skall 
riva för att få plats för en infart 
och en parkering till den nya kyr
kogården. Jag vill inte påstå 
att husen är i sådär lysande skick 
- kyrkan verkar vara lika bra på 
att vanvårda som kommunens 
fastighetskontor - men bak de 
spruckna eternitplattorna döljer 
sig korsvirke. Ett annat hus är av 
vackert mörkrött tegel. Ett åld
rigt par har man just fått iväg , 
en gammal tant sitter där och är 
rädd för vräkning och flyttning, 
i ytterligare andra sitter folk på 
rivningskontrakt. Nej, inget är 
omistligt , det går att leva vidare 
i den här stan utan denna miljö. 
Men en ljummen junikväll med en 
kall öl på en filt i gräset under de 
stora fruktträden blir man ledsen 
över att detta skall försvinna . 
Ständigt naggas det i kanten av 
det som ger Lund dess karaktär , 
det som förbinder med landskapet 
omkring. Jag vägrar att finna mig 
i denna smygande utarmning och 
jag kan inte förstä att Lunds in
vånare gör det. 

rram med psalmboken 

Kyrkan ja. Det finns märkligt 
nog en del bigotter i VPK Lund 
som är emot att partiet ställer upp 
i kyrkofullmäktigevalet i höst. 
Kyrkan i Lund simmar i pengar 
och makt, men vi skall tydligen 
hålla händerna rena. OK att en 
betydande del av VPK-sympatisö
rerna inte är medlemmar i kyr
kan och därmed saknar demo
kratiska rättighter att påverka vad 
generationerna före oss har slitit 
ihop. Men resten skulle nog räcka 
för att skrämma skjortan av 
den församling som nu sköter 
den kyrkliga kommunen. Till val , 
för kontinuitet och känsla får 
miljön, för kristna och mänsk
liga värden! Blåsorkestern kan re
dan en psalm så utgångsläget är 
gott. 

Några sanningens ord 

Nu är stadskansliet på gång med 
ett nytt och häpnadsväckande för
slag meddelar min hemligaste käl
la, vännen Deep Throat. Utan att 
det har kommit till någon poli
tisk behandling arbetar man nu 
med att slå ihop turistbyrån, 
kommunens informationssekreta
ria~ och konsumentrådgivningen. 
NeJ, det är inget skämt förmod
ligen hoppas man kunna'spara nån 
kvinnlig halvtidskanslist. 

Det hela ger mig anledning att 
säga några oauktoriserade sanning
ens ord om de här verksamheterria 
som nu löper vind för väg. Turist
byrån, speciellt dess chef Bo 
i::jellin (m) är ju ett kärt ämne i 
dessa spalter. Han är en av den där 
sortens slimmade typer som lever 
gott på å 
gott på politikernas flathet och 
skattebetalarnas pengar Uo , jag 
har tänkt över det här med 
tryckfrihetsåtal). Det som han vill 
göra Lund känt för är dess aka
demi - golfakademi alltså - och för 
dess naturliga förutsättningar för 
windsurfing. Informationssekrete
raren Hjalmarsson är känd för 
den tråkiga tidning, Vi Lunda
bor, som forr gavs ut men nu 
sparats in och ersatts med trå
kiga annonser. Hon har förmod 
ligen de bästa avsikter, men ver
kar vara ett offer för ett massivt 
kvinnoförtryck från jurist- och 
politikergängen på stadskansliet. 
Konsumentsekretariatet slutligen 
har gömts undan på Grönega
tan på ett sätt som garanterar 
att det är okänt för 99 procent 
av Lunds konsumenter. 

Nog behöver det ro tas i det här, 
men inte för att spara kanslist
tjänster. Lund är en dåligt utveck
lad stad i många avseenden, 
t.ex. vad gäller kommunal infor
mation och service. Inom den här 
sektorn finns två behov att 
täcka och de bör täckas åtskilt. 
Den ena handlar om invånarnas 
behov av information och hjälp 
med och ibland emot den egna 
kommunen och den andra är in
formation utåt inklusive exem
pelvis kongress- och turistservice. 
Men att ordna upp det här är na
turligtvis en politisk fråga och 
jag hoppas att politikerna nu in
ser det och inte smiter ifrån an
svaret som hittills. 

Har saltet mist sin sälta? 

Har ni fått lundamoderaternas 
förvalsbroschyr i brevlådan? Det 
var det mest utslätade aktstycke 
jag sett på mången god dag. 
Jag förstär det bara inte, mode
raterna i stan för ju en fast och 
konsekvent politik för de besutt
nas intressen, för rivningar och 
motortrafikleder.' De har ju en 
profil vars tydlighet saknar sin 
like, och så döljer de det i denna 
gröt av till intet förpliktigande 
fraser.. Lite mer kurage om man 
får be, man kan ju tro att ni är 
folkpartister! 

Lucifer 

-~ 



Svar till Per Lindqvist: 
Välkomna åter till Lund, syndikalister 
Syndikalismen tycks gå en ny 
vår till mötes i Lund att döma 
av storleken på den kolonn 
som deltog i Vpk-Lunds l 
maj tåg i år och av de pigga 
inlägg som Per Lindqvist gjort 
i två nummer av VB (nr 18 & 
21 ). Det är ett intressant tec
·ken att SAC , som bildades 
på initiativ av den s k "lunda
kommitten" 191 O och som 
sedan fördes norrut av rallare 
och andra grovarbetare , nu 
åter börjat röra på sig i Skåne. 
Men vad beror det på? Jag hade 
nog hoppats att Per försökt be
svara den frågan som för honom 
borde vara' en verkligt het pota
tis. I stället ger han sig in på .en 
ganska nattstånden diskussion om 
Trotskijs kväsande av Kronstadt
upproret (om Vpk-Lund har nå
gon skuld i detta ber vi om ur
säkt. Vi håller helt med kommu
nisterna Rosa Luxemburg och 
Aleksandra Kollontaj i deras för
svar av fria fackföreningar och 
demokratin. Men att i övrigt jäm
föra Lenin och Jaru selski, en 
tjänsteman som lyder order från 
ett toppstyrt kommunistparti som 
förlorat folkets förtroende, det är 
ändå att gå för långt. Lenin kun
de inte förutse det historiska re
sultatet av sin krigskommunism: 
att revolutionen räddades men, 
att de flesta ideal som socialister 
drömt om, sveks). 

Anarkismen 
Per skriver också ganska myc

ket om de dödsdömda anarkister
na i Chicago 1887 med en inlevel
se som gränsar till identif"tkation. 
Visserligen har syndikalismen sina 
rötter i anarkismen, men de flesta 
syndikalister brukar ändå göra 
klara avgränsningar mot denna 
ganska vildvuxna politiska rörelse. 
Det är nog viktigt i dessa dagar 
när det blivit en moderörelse 
bland punkare och andra att vara 
anarkister i den något enkla me
ningen att spränga hela skiten i 
luften. Syndli. : listerna har här en 
pedagogisk furiktion att fylla ge
nom att fårklara drömmen om 

ett samhälle utan härskare vanli
gen var kopplat till socialistiska 
ideal, vilket förmodligen inte alla 
ungdomar uppfattat. Om inte det
ta klargörs finns det risk för att 
anarkismen används i fascistiska 
syften. 

vill att Vpk skall bryta förbindel
serna med de länder som förhind-
rar den utomparlamentariska · 
kampen i Polen. Men det är ju 
precis detta Vpk-Lund krävt, så 
varför anklaga Gunnar Stensson 
för hyckleri när han i sitt l maj-
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Paradoxal utveckling 
De som såg l majkolonnen 

med syndikalister la nog märke 
till att den var ovanligt ungdom
lig, men att den i övrigt bestod av 
människor som likaväl hade kun
nat gå i någon annan del av tåget 
(ett vaket öga kunde även upptäc
ka Vpk-medlemmar i kolonnen). 
Det är inte så underligt för SAC 
rekryterar nuförtiden, liksom 
Vpk, främst ur kommunalt- och 
statligt anställda. De arbetargrup
per som tidigare utgjorde SAC :s 
kärna har minskat väsentligt i an
tal. Det gäller rallare, stenhuggare, 
skogs- och gruvarbetare. Det är 
lite paradoxalt att syndikalismen 
som av tradition är misstänksam 
mot staten nu tvingas företräda 
de statsanställdas . intressen. Ris
ken är att man trappar ner den 
fackliga kampen och övergår till 
idekamp kring frågor om miljö 
och kärnkraften. 

Idekamp 
I denna ide'kamp finns det inte 

mycket som skiljer Vpk-Lund 
från SAC och i grund och botten 
har vi väl sammanfallande å sik
ter när det gäller synen på lönta
garfondförslaget, MBL, kravet på 
facklig decentralisering och sossar
nas försök att monopolisera den 
fackliga kampen. Vpk:s allt inten
sivare uppgörelse med de s k soci
alistiska staterna i öst sker också i 
tongångar som borde passa syndi
kalister, men Per är inte nöjd. Han 

tal drar en lans för det utompar
lamentariska arbetet i Sverige? 
Till skillnad från Per och hans 
kamrater anser dock Vpk att de 
valda politiska församlingarna 
också är ett viktigt kampområde 
för dem som kämpar för socialis
men, och vi har väl också en min
dre pessimistisk syn på möjlighe
ten av att utveckla staterna i öst 
mot demokrati. 

F ärvetenska pli g 
Per blir upprörd när Vpk

Lunds styrelse i en ledare sorterar 
in syndikalisterna i den förveten
skapliga socialismens fack. "Ve-

tenskaplig" är ju ett sånt där hon
nörsord som man gärna vill få sig 
påsatt, jag förstår att Per känner 
sig mobbad. Nu är det ju så att 
det finns ingen vetenskaplig soci
alism i betydelsen säker kunskap 
om vägen till socialismen. Dess
utom finns det delade meningar 
om socialismens väsen . Men poli
tik kan bedrivas med olika grad av 
verklighetsförankring, det som 
marxister kallar praxis - före
ningar av teori och praktik - kan 
vara mer eller mindre utvecklad. 
Syndikalisterna har väl inte alltid 
lyckats förankra sin politik i den 
s k verkligheten; man har inte 
smutsat ner fingrarna som vi kom
munister, men inte heller föränd
rat världen - som var Marx mål
sättning för sitt politiska tänkan
de. 

Men syndikalismen är en viktig 
del av den socialistiska rörelsen 
genom sitt krav på direktdemo
krati på basplanet och sin kritiska 
hållning till staten som förtryckar
instrument. I Vpk-Lund har vi på 
vårt - erkänt tvärpolitiska sätt -
försökt hålla denna tradition lev
ande och vi har all anledning att 
vara nöjda qm vi nu får specialis
ter som stöttar och hetsar oss. 

FH 

Nu spikar vi Fotofestival 

Vpk Lunds valkommitte filbju
der alla som vill till affischtavel
spikning nu på söndag med bör
jan kl 10.00 på gården vid parti
lokalen på Bredgatan (vid otjän
ligt väder inomhus). A t t spika tav
lor är ett lätt och trevligt a1bete 
där alla kan vara med , "även de 
mest ovana. Kunniga instruk
törer står till förfogande ocb skul
le du slå dig på tummen så har vi 
plåster. 

Har du en bra hammare så ta 
med den, och hemskt gärna någ
ra kasserade cykeldäck - de be
hövs för en ny epokgörande de
talj i konstruktionen. Resten står 
vi för, inkl. saft och kaffe. 

En glad och otvungen stämning 
utlovas - även om du bara har en 
timme över så titta in under sön
dagen och slå några spikar i bor
garstyrets likkista! Välkommen! 

Nästa vecka finns det goda skäl 
för alla fotografiintresserade att ta 
tåget till Malmö. Då pågår näm
ligen en storstilad fotofestival, 
med utställningar, bildvisningar, 
föredrag och kurser. 

Nästan allt vad Malmö har av 
kulturella institutioner har mobili
serats: man hittar fotoutställnin
gar på S:t Gertrud, Folkets Park, 
Malmö Museum, Konsthallen, 
Tekniska Muse'et och stadsbiblio
teket .. . Världskända utländska 
fotografer blandas med svenska 
topp namn. 

Varje eftermiddag och kväll 
från söndag 13/6 till fredag 18/6 
hålls föredrag och bildvisningar. 
Och p ä lördagen den 19 :e blir det 
"avslutningskarneval". (Fullstän
diga program för Fotofestivalen 
har publicerr.ts i de senaste num
ren av tidningarna Aktuell Foto
grafi och Foto.) 

Fotofestivalen i Malmö är den 
första i sitt slag här i landet, och 
är ett unikt tillfalle att få se en hel 
del av det bästa i svensk och inter
nationell fotografi. Förhoppnings
vis är detta början till en tradi
tion. 

JH 
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Sylvassa stenar 
på cykelled 
Vpk tar i en interpellation 
upp förhallandena på cykel
leden Linera - Hardeberga . 
Vpk skriver: 
Cykellederna i kommunen utnytt· 
jas alltmer och är till stro glädje 
för många lundabor. Relativt 
skyddat kan man nu per cykel ta 
sig från staden till de närmast lig
gande naturområdena vid Skrylle, 
Billebj er, Fågelsångsdalen och 
Kungsmarken, som docj ockupe
ras av golfspelare, vilka utestän
ger vanliga människor från kom
munens närmaste strövområde. 

Hästar och andra hinder 
Cyklismen ska på alla sätt 

stimuleras och det betyder att 
cykelleder ytterligare måste byg
gas och självfallet måste de som 
finns underhållas på ett ordentligt 
sätt. Det är därför anmärknings
värt att leden Linero - Dalby 
ser ut som den gör. Nog kunde 
man ha en annan beläggning än 
sylvassa stenar på biten mellan 
Linero och Arendala gård och 
!!iälvklart måste man se över be
läggningen på stigningen från 
Arendala gård upp till Hardeberga 
kyrka. Denna sistnämnda bit ut
nyttjas även av hästekipage med 
sulky för träning, trots att skylt
ning anger förbud för hästar. Rim
ligen måste man arrangera fysiska 
hinder vid påfarterna vid Harde
berga kyrka och vid Arendala 
gård för att utestänga hästeki
pagen och därmed hålla leden i 
farbart skick för cyklister och 
motionärer. 

RUM LEDIGA I KOLLEKTIV 
l stort och l litet rum ledigt 
fr o m 1/7. Stor lägenhet på 
Clemenstorget 10. Kitten 
Anderberg tell4 7116. 

Mer om hyresutplundringen 

- Hur många barnfamiljer i 
Lunds kommun miste under 
1981 sina bostadsbidrag? 
- Ar du beredd att ompröva 
beslutet från den 2 mars om 
försämringar i det Kommu
nalaBostadsTillägget och låta 
kommuninvånarna solidariskt 
bära försämringen? 
-Hur många av dem som nu 
står i bostadskön kan räkna 
med att få bostäder under 
1982? 
Dessa frågor kommer vpk att 
ställa till fastighetsnämndens 
ordförande under fullmäkti
gemötet nästa vecka. 

Bakgrunden är denna: Situatio
nen för de boende har under
gått drastiska förändringar sedan 
1976 då hyran för en nybyggd 
tvåa var 15 procent av den genom
snittliga industriarbetarlönen. 
Idag tar hyran mellan 25 och 30 
procent av lönen. Allt fler tvingas 
flytta till mindre lägenheter. Men 
även denna förtvivlade åtgärd är 
nästan omöjlig i Lund eftersom 
bostadsbristen är så skriande stor. 
3000 ~rsoner i bostadskön är i 
direkt oehov av en bostad och 
flertalet önskar en bostad i ett 
flerbostadshus. Trots denna väl
diga brist uppfylls ej ens bostads
byggnadsplanerna i kommunen. 

ika villaägare gynnas 
V pk har . ställt krav på hyres

i de kommunala bostä
en åtgärd som skulle inne-

fördelar för de boende även 
privata bostäderna eftersom 

• ~;['~;;~~~~ enligt bruksvärdes
är prisledan de. Inget 
motsäga vpk:s uppgir

subventionernas snedför
V:illaägarna subventione-

ras med i genomsnitt 1:150kr per 
månad medan hyresgästerna i ge
nomsnitt får 250 kronor per må
nad och det är de rikaste villa
ägarna med de flottaste vil
lorna, som lägger beslag på det 
mesta av subventionerna. Trots 
detta kunde fullmäktigemajori
teten inte acceptera subventioner 
till Lunds Kommunala Fastighets
bolag (LKF) för att täcka kost
nadsstegringsbehovet vid fjorårets 
hyresförhadnlingar och därigenom 
inleda arbetet på att få till stånd 
rättvisa i boendet. SAP framförde 
det egendomliga argumentet att 
åtgärden skulle leda till segrege
ring i boendet. 

Pensia när e rna dra b bas 
I början av året sänkte regering

en statsbidragen för det kommu
nala bostadsbidraget för pensionä
rer från 38 till 25 procent vilket 
betyder en extra hyreshöjning för 
pensionärerna med 960 kronor 
om året. Vid ett extra sammanträ
de med fullmäktige den 2 mars 
beslutade majoriteten att denya 
reglerna skulle gälla även för 
Lunds kommun trots att Lunda
borna solidariskt hade kunnat 
dela på kostnaden för försäm
ringen och kompenserat pensi
närerna. 

Bostadsbidrag dras in 
Nu kan vi även konstatera att 
50 000 barnfamiljer i Sverige 
under fjoråret ramlat ur systemet 
med bostadsbidrag enligt bostads
styrelsens statistik. Reglerna för 
inkomst- och hyresgränser har 
inte följt inflation och hyreshöj
ningar. Sedan 1977 har totalt 
142 000 barnfamiljer mist sitt 
bostadsbidrag samtidigt som 
hyrorna ökat enormt och stan
darden i övrigt drastisk t försäro
rats. 

I detta nr av VB presenterar vi några motioner och interpellationer som 
kommer upp på kommunfullmäktigesammanträdet torsdagen den 17. Det 
blir sista gången före sommarlovet som de folkvalda möts. Varför inte 
göra ett besök i stadshallen under kvällens lopp. Det kostar inget och du 
kan lätt få kontakt med ledamöterna i korridorerna där de ofta tillbringar 
sin tid med att dricka kaffe och småsnacka. Det brukar inte vara särskilt 
mänga åhörare så de få som kommer behandlas väl! 

VJlk :s sånggrupp. Pricka för 30/6, 
7 !7, 14/7 som träningsdagar! Pre
liminärt hos Kenny, Markaskälsv 
21 kl 19 (te!. 14 76 78). Nya 
medlemmar, sånger och texter är 
välkomna. 

Vpk och KU Lund har appell
möte på Mårtenstorget kl 11 -
13 lördag den 12/6 . 

l Musikfest Trollsjön, Eslöv 13 juni 
11 - 20. Servering. Bl a Peps & 

· bluesblocket, Kvinnoböske band 
och Thomas Wiehe. Arr.: Före
ningen Musikfesten. 

har möte mån den 14 
19.3 O på partilokalen, 
28. 
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