
Fredagen den 23 november 

Jörn Svensson i Lund: 
Svarar på kritik 

Vpk:s riksdagsuppgörelse med 
socialdemokraterna, omfat
tande ca 3 procent av stats
budgeten, har avslöjat mot
sättningar inom vpk. Dels 
gäller det den allmänna in
ställningen till storebror' dels 
vpk -medlemmarnas syn på 
bilismen. Jörn Svensson var i 
lördags i Lund för att infor
mera och debattera. Mötet 
var internt så vi refererar med 
sans och måtta. 
Jörn Svenssson började med att 
poängtera att en sådan här för
handsuppgörelse är ganska säll
synt. Det normala är att vpk 
kör sin egen linje och därefter 
hoppar på näst bästa förslag. 
Sossarna samarbetar normalt med 
något borgerligt parti, vilket vpk 
kritiserar : klassamarbete, saltsjö
badsanda osv. När därför social
demokraterna i en situa
tion då arbetslösheten hotar öka 
vid valårets början - söker en 
uppgörelse till vänster, är det 
svårt för vpk att avvisa inviten . 
Det är ju bl a 30.000 nya jobb 
det gäller. Därtill lovar [mans
ministern skriftligen att den 
genomsnittliga hyreshöjningen för 
1985 inte ska överstiga 3 procent 
(här avslöjade Roland Andersson i 
Hyresgästföreningen att centrala 
uppgörelser redan ingåtts som ger 
högre hyreshöjningar). 

Inte mogna 
Egentligen hade vpk velat ha en 
omfördelning mellan kapital och 
arbete, men sossarna ansåg sig 
inte mogna för detta. Däremot 

planerar regeringen att inom kort 
höja momsen på aktier och införa 
en dansk reform med skatt på 
realränteinkomster. En allmän 
räntesänkning kan också komma. 
Jörn antydde lite fint, att även 
om räfst och reduktion av de rika 
vore angeläget, det inte är möjligt 
att lösa alla reformer med fi:ilt
ropet: beskatta kapitalet! 

Omfördelning 
Uppgörelsen är alltså i första 
hand en omfördelning av utgif
ter och inkomster inom be
folkningen i sin helhet. När det 
gäller ökade sprit- och tobaks
priser tyckte Jörn att inga in
vändningar finns att göra, men 
däremot var han tveksam inför 
fastighetsskatten och den höjda 
bensinskatten. Det var som om 
han tyckte att det låg i arbetar
klassens intresse att hålla nere 
dessa. I så fall får man väl gratu
lera arbetarklassen till det upp
nådda välståndet! 

Men det var nog så att J öm 
ville mota Olle i grind och däm
ma upp den hårda kritik som 
han visste fanns bland gles
bygdskommunister. Dessa lät 
också snabbt höra av sig: det var 
länge sedan man hörde så skarp 
internkritik l 

För billig bensin 
När stridsmolnen lagt sig påpeka
de Gunnar Sandin, ständig med
arbetare i VB, att Sverige har 
ett av de lägsta bensinpriserna 
i Europa: norrmännen med all 
sin olja till exempel betalar 
l ,50 mer per liter. Gunnar satte 
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Husbilägarna är missnöjda med uppgörelsen 

Lösnummerpris: 2:-

Ny majoritet bakom 
kommunbudgeten 
Lunds kommuns tjocka eko
nomi- och verksamhetsplan 
för 1985-89 med budget 
1985 har lämnat trycket. 
Omslaget är grått men borde 
kanske ha varit ljust rött , 
eftersom den präglas av väns
termajoritetens önskemål. 
Det är alltså s, vpk och mp 
som i år enat sig. Något para
doxalt kommer en borgerlig 
politisk administration att få 
förverkliga en vänsterbudget. 
I vpk:s reservation till bud
geten skriver Rolf Nilson att 
den sammanfattningsvis är "sämre 
än den borde vara men bättre än 
den kunde vara". Lite mer på tu 
man hand framgår det dock att 
han är betydligt mer nöjd. 

Rolf Nilson menar att social
demokraterna äntligen tagit sitt 
ansvar och ansträngt sig för att 
skapa en röd-grön koalition. 
Förra året ville s bara driva sin 
egen politik. 

Pressa budgeten 
Socialdemokraterna, mp och del
vis även borgarna, accepterar 
nu tankegångar som tidigare en
dast vpk fört fram . Det gäller t ex 
att budgeten nu pressas till det 
yttersta för att man i framtiden 
ska kunna hoppas på bättre skat
teutfall (prognoserna visar i den 
riktningen). Likaså att köra med 
relativt låg likviditet , ca 14 
dagars reserv, och att låna ordent
ligt till investeringar . 

Under 1985 kommer stora in
vesteringar att göras i vatten, gas, 
el, värme, geotermi och Ström
bergsskolans utbyggnad. Men det 
är investeringar som snabbt kom
mer att avskrivas. 

Förra året kallade man detta 
överbudspolitik som äventyrade 
de kommunanställdas löner! 

Lunds kommuns 

Ekonom i- och verksamhetsplan 

1985-89 
med budget 1985 

Höjd levnadsstandard 
Rolf Nilson erkänner emellertid 
att budgeten nu är pressad och att 
ytterligare utgifter nog kräver be
sparingar på andra poster. Sådana 
är dock möjliga eftersom budge
ten, som medger en ökning av 
den kommunala konsumtionen 
med drygt 3 procent, bör kunna 
öka lundabornas allmänna lev
nadsstandard. Kostnaderna för 
socialbidragen bör kunna minska 
med kanske 5 miljoner. Budgeten 
är med andra ord inte helt låst , 
det bör kunna finnas utrymme 
för ytterligare fö rbättringar. Om 
miljöpartiet fortsätter att masa sig 
till vänster och socialdemokraterna 
inte återfaller i självgodhet så kan 
framtidsutsikterna för en vanlig 
lundabo anses vara nästan lavan
de. 
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~ ~ Uppsala · är bäst 
~S Q JY., Vad är det som Uppsala har, men som Lund saknar? Svar: en bra 

Heja 6-timmarsdagen! 
Vid personalnämndens samman
träde i går _behandlades bl.a. en 
vpk-motion om 6-timmars ar
betsdag i Lunds kommun. Försla
get innebär en succesiv nedskär
ning av arbetstiden med bibehål
len lön. 
Personalförvaltningens svar är 
intressant. Det visar framför allt 
att förslaget är realistiskt och 
inte bara ett ogenomtänkt hug
skott som säkert många kommer 
att säga. Att sänka arbetstiden 
till 7 timmar för kommunens 
heltidsanställda ger cirka 390 
nya jobb till en årskostnad av 
cirka 47 miljoner kronor. 6-
timmars arbetsdag skulle ge 900 
nya jobb och kosta 108 miljo
ner kronor. 

bokhandel. Jag tänker naturligtvis på Lundeqvistska Bokhandeln 
i Uppsala, där på hörnan vid Fyrisån eller vad det heter, med 
fyra välmatade våningar böcker. Jag har inte sett en så bra bok
handel sen jag var i Helsingfors, som ju erkänt har Nordens 
främsta. Det mest slående var aktualiteten: här stod de böcker 
som det skrivits om i tidningarna sista veckan, och här fanns 
gott om häften, broschyrer etc från de mindre fackförlagen, t ex 
de organisations- eller institutionsanknutna. 

Sånt förekommer bara inte på 
Gleerups och skulle man försöka 
beställa så betraktas man närmast 
som pervers avvikare. Folk som 
jobbade på Lundeqvistska verkade 
också att läsa böcker, och det är 
nog det sista man skulle tro om 
t ex någon av Akademibokhan
delns personal. 

Dyrt och dåligt 
Det finns undantag i Lunds 

bokhandelsvärld (Anita Linde 
t ex), men i stort sett är det en 
trist miljö som bara tycks bli ännu 
tristare. Dåligt urval, dålig service 
och höga priser - det är vad 
marknadskrafterna tycks kunna 
åstadkomma. Så det är svårt att 
hålla sig riktigt allvarlig nu när 
Akademibokhandeln i Stock
holm/Bokmankedjan ska ta sig in 
i Lund och detta möts då i Lunda
gård med farhågor för Akademi
bokhandeln i Lund . Tja, när vi 
nu tydligen in te kan få bättre ur
val eller service skulle vi väl kunna 

få lite lägre priser åtminstone. Ett 
exempel: en välkänd amerikansk 
standardlärobok i ett tekniskt äm
ne kostar på Gleerups och Aka
demibokhandeln i Lund 360, på 
Akademibokhandeln i Stockholm 
322 och på Tekniska Högskolans 
studentbokhandel 265 kr. 

För mig får gärna Akademi
bokhandeln i Lund bli utkonkur
rerad och dess stora fina lokal le
dig för andra ändamål. Där skulle 
t ex kunna inrättas ett cafe, som 
då skulle bli Norra Europas stör
sta. 

Litterärt 
Vad vi har här i Skåne är där

emot orter, platser, landmärken 
och gärna då med lätt morbid an
strykning. Kvarndammen i Esarp, 
Tjörnarpssjön, Yngsjö ja ni vet så 

där. Litterära platser är det ju 
också gott om, inte minst här i 
Lund där man kan peka ut var 
både det ena och andra tilldragit 
sig. Visst känns vardagen rikare 
när man går i Ii ttera turens spår. 
Själv blir jag alltid lätt känslosam 
och vemodig när jag går under 
bron i vallen på stadsparken och 
jag tänker naturligtvis på "Tre 
terminer", en oförliknelig lunda
bok. 

För alla som suttit och stor
trivts, kanske tillsammans med 
hela familjen , med Lars Noren
trilogin på TV 2 på tisdagarna, 
så har jag nu en godbit . Det lätt 
nedgångna hotellet som man så 
gärna skulle vilja ha upplevt har 
ju en omisskännligt skånsk an
strykning. Mycket riktigt, den 
miljö som i huvudsak har varit 
inspirationskälla finns, enligt tro
värdiga sagesmän, i Genarp , en av 
våra vackraste kommundelar. 
Byggnaden är nu inte längre ho
tell, men kan lätt identifieras i 
Genarps centrum, t ex med hjälp 
av lokalbefolkningen. 

Norens pjäser är så jävliga så 
man kommer liksom ut på andra 
sidan och tycker de är roliga och 
det är inte enda likheten med 
Strindbergs dramatik. Jag föreslår 
att Kulturnämden sätter upp en li
ten skylt i Genarp till kultur
turismens fromma och för att visa 
att Lunds kommun inte bara be
skrivs i undermåliga deckare av 
Blom och Bolinder. 

Luc1jer 

Det motsvarar 1.25 i en skatte
höjning för 7-timarsdagen och 3:
för 6-timmarsdagen. Detta är dess
utom en bruttokostnad. I beräk
ningarna ingår nämligen inga 
vinster av förslaget. stora kost
nader för arbetslösa skulle för
svinna. S_ociala bidrag_ och u t gif
ter kraftigt minska. Okade löne
kostnader ger sam tidigt ökade 
skatteintäkter. Kan Vpk-förslaget 
om att staten bör täcka en del 
av kostnaderna genomföras (det 
vore rimligt med tanke på att 
staten idag har stora utgifter t.ex. l 
för ungdomslagen och beredskaps
arbete som ju försvinner) så l 
skulle skattehöjningen som 
behövs för att klara 6-timmars
dagen i Lund bli överkomlig. 

V pk i landstinget: 
Tänk bara: Lund skulle bli en 

unik kommun. I ett enda slag 
skulle arbetslösheten i stort sett 
avskaffas. Personalnämnden har 
visat att 6-timamarsdagen kan bli 
en realitiet inom kort i vår kära 
kommun. 

Lundaborna kommer att bli 
ett lyckligt och jämlikt folk: 
motionerande, bullbakande och 
barnpysslande, sprudlande av po
litiskt och fackligt engagemang. 
När det mervärdesskapandet 
arbetet (och jämförbara nödvän
diga prestationer) kan begränsas 
ytterligare. 

Gap mellan fattiga och 
rika golfklubbar 

I SDS' nyhetsfattiga måndags
nummer kunde vi läsa ovanståen
de rubrik. Vi såg framför oss ett 
golfspelarproletariat med slitna 
bollar och omoderna klubbjackor, 
ovårdade skor och bilar utan puts. 
J a, det tycktes råda överetablering 
och sporten behöver marknads
föras. Man har redan genom 
charterresor lyckats få ner en 
och annan norrlänning. På många 
orter, särskilt i inlandet, har man 
gapat över för många hål, det har 
blivit för dyrt. 

Men å andra sidan: "Den långa 
golfsäsongen är ett starkt argu
ment när storföretagen, teatrar 
och andra ska rekrytera topp
krafter till Skåne". Eftersom den
na mesiga sport är utrymmes
krävande tänker man sig i fram
tiden ett samarbete med joggare 

Sista skattehöjningen 
M-landstinget har just beslutat att höja skatten med en krona. 
Femti öre föreslog borgarna, men Vpk stödde i slutändan det 
socialdemokratiska förslaget som därmed fick majoritet. Men 
fler skattehöjningar tänker vi inte medverka till, deklarerade 
Vpk-gruppen. Med den snabbare utbyggnad av primärvården 
som vi medverkar till kommer sjukvårdskostnaderna att plana 
ut. 

Och sjukvårdskostnaderna är 
ju helt bestämmande för lands
tingets budget och skatt. Andra 
frågor .än de sjukvårdspolitiska var 
heller inte särskilt intressanta för 
Lunds vidkommande under de tre 
dagarnas landstingsmöte. 

I sista hand 
Vpk-arna var förstås inte sär

skilt glada över att behöva med
verka till skattehöjningen. I debat
ten pekade de på de andra finansi
eringskällor för sjukvården som 
hade varit möjliga med en vettiga
re regeringspolitik. De föreslog 
också att patientavgiften skulle 
sänkas i stället för höjas med tio 
kronor per besök, vilket hade gett 
kompensation åt en utsatt grupp. 
_Men det fick de inget gehör för. 

och skidåkare (och vi får" en" ny 
stor målgrupp för försäkrings
bolagen). 

Artikeln ger ytterligare arg u
ment för vpk-Lunds gamla krav på 
att plöja upp Kungsmarkens golf
bana. Den bör också vara en 
tankeställare för fritidsförvalt
ningen som har planc!t på en 
korthålsgolfbana på Norra Fäla
den! 

Två tunga argument ansågs 
motivera att man i sista hand slöt 
upp bakom socialdemokraterna. 
Det var inte oväntat vårdkvalite
ten och sysselsättningen, som 
båda var hotade av borgarnas be
sparingsförslag. Vpk ville skapa 
ännu fler arbetstillfällen genom 
att bygga ut primärvården i unge
fär samma takt som sjukvårds
distrikten själva vill, och betala 
den utbyggnaden med högre lån. 
Men det röstades förstås också 
bort. 

Gruppens dilemma lär ha 
ökats ytterligare av att skattehöj
ningen inte var särskilt populär 
hos Vpks distriktsstyrelse. Den 
står formellt utanför beslutspro
cessen men kan enligt kommu
nistisk praxis ha ett ord med i la
get. 

Opponentens svåra roll 
Borgarna stod eniga bakom 

sitt lägre budgetförslag, eller rätta
re sagt slöt fp och c lydigt upp ba
kom moderaterna. I valrörelsen 
kommer de att kunna peka på 
sin vilja att minska den offentli
ga sektorn på detta område. Sam
tidigt behövde de inte vara sär
skilt konkreta i försvaret för sitt 

förslag. Moderaterna talade t ex 
vackra ord om hemsjukvården 
som en bättre och billigare vård
form, men var inte beredda att 
öka dess resurser med en enda 
krona. 

Vård politiskt liksom allmän t 
är det V pk som står för den egent
liga oppositionen. Men i lands
tinget är oppositionsrollen rätt 
svår och otacksam. Debatten är 
åtskilligt lamare än i t ex Lunds 
kommunfullmäktige, och de etab
lerade partierna låter sej svårligen 
provoceras. 

Nu tar Vpk visserligen ett li
tet steg in i etablissemanget ge
nom den halvtidstjänst som poli
tisk sekreterare som man får till
sätta från nästa år. Men det är 
inte säkert att det leder till bätt
re genomslag för partiets vård
politiska ideer. 

gr 

Ingen gatsten i Stångby 
Det blir ingen gatsten kvar i 
Stångby. Byggnadsnämnden ville 
inte bevara gatstenen som vpk, 
mp och fp föreslog utan gick på 
socialdemokraternas totalt miljö 
FIENTLIGA linje och föreslog 
vägverket att asfaltera gatorna. 
Då skulle Lunds gatukontor 
kunna köpa stenen och lägga på 
torg och gator i stadskärnan. Att 
man berövar stångbyborna deras 
gatumiljö är tydligen helt o
intressant för socialdemokrater 
och moderater. 



Trafiken i Värpinge 
missiler i Dal by 
Några trafikmiljöfrågor var 
uppe i Gatu- och Trafiknämn
den förra veckan. Följaktligen 
var miljöpartiet i elden. Det 
höll också på att gå illa. 
Den nya karusellen på E 6 vid 
Prästberga (Lomma) är snart 
fardig . När den öppnas kommer 
trafiken genom Värpinge att tre
dubblas till över 5000 bilar per 
dygn. Detta elände kommer att 
kvarstå till dess att Västra Ring
en, ett annat elände, står får
dig om några år. I väntan på 
detta ville Värpingeborna att 
Prästbergakarusellen inte skulle 
öppnas åt Lund förrän Västra 
Ringen var fårdig. I nämnden 
tillfrågades nu c + fp + m + s 
vad de tänkte göra åt Värpinge
borh:.s trista situation. 

En pinsam tystnad utbredde 
sig i nämnden. Så småningom 
kom man sig för att svara att 
det minsann fanns gator och vägar 
i kommunen som hade betydligt 
högre trafiktäthet redan nu än vad 
Värpinge kommer att få. Där hör 
ni nu Värpingebor, 5000 bilar 
per dygn är väl ingenting att 
gnälla för. Tänk P.~ dom som 
bor på exempelvis Ostra Vallga
tan . Dom klarar minsann av 
lO 000 per dygn! Beslut: att 
föreslå hastighetssänkning till 30 
km/h på en sträcka av 50 m 
genom Värpinge. 

Ännu en uppgörelse 
mellan vpk, s och mp 

De tre partier som befinner 
sig i "opposition", men som 
faktiskt har en majoritet i 
fullmäktige, har tidigare enats 
om att 1.5 miljoner ska an
vändas som extra bostadsbi
drag under 1985. 

Efter ett par möten och en del 
diskussion har man nu även kom
mit överens om hur dessa pengar 
ska fördelas. Man har enats om att 
anta Vpks förslag om en extra 75-
procentig utdelning av bostads
bidrag i juli. Dvs varje kommun
medlem som har bostadsbidrag 
kommer att få sitt vanliga bidrag 
i juli plus 75 %extra. 

Partierna kommer dessutom 
att kräva att fastighetskontoret 
utreder effekterna av att hyres
gränsen höjs. Enligt VBs informa
tion var ~örhandlingsviljan god, 
och det blir Claes Göran J önsson 
(s) som kommer att yrka på Vpks 
förslag vid budgetsamman trädet. 

Bättre gick det för ett gam
malt ärende som stötts och 
blötts i åratal. Det gällde Nyvångs
området i Dalby, ett villaområde 
med mycket långa, raka gator, 
som inbjuder till fortkörning och 
som har viss onödig genomfarts
trafik . Gatukontoret hade utar
betat en lösning som baserade 
sig på en enkätundersökning man 
gjort bland de boende . Deras för 
slag tycktes tillfredsställa de flesta 
önskemål. Dock inte moderater
nas, som som vanligt ömmade för 
friheten . Och då inte bara friheten 
att få köra bil hur och var som 
helst. Utan i det här fallet gällde 
det också friheten för en före 
tagare i vapenbranschen som hade 
sin verksamhet förlagd till sin 
villa i sagda område och som då 
och då hade besök av 24 m långa 
lastbilar. 

U n dras vad firman egen tli
gen sysslar med. Lerduvor nämn
des. J ag tycker det snarare ver
kar vara interkontinentala ro
botar. Nåja, hursomhelst får väl 
nu firman läggas ner eftersom 
den föreslagna trafiksaneringen 
kommer att genomföras. Men 
beslutet fattades med minsta 
möjliga marginal av en koali
tion av fp +s +vpk. 

Men miljöpartiet då, frågar 
någon. Nej, miljöpartisten, lik
nande en jonglör på slak lina 
med alltför många buteljer i luf
ten samtidigt, höll på att stjälpa 
hela förslaget. Moderaterna jub
lade i mjugg (man ska nog vara 
moderat för att kunna det). Men 
det hela gick vägen och Nyvångs
borna får sin efterlängtade trafik
sanering. 

En stilla undran bara: Varför 
är Värpinges miljöproblem vikti
gare för miljöparteit än Dalbys? 
Svar önskas. 

J Panda 

Bygg bort 
bostads bristen! 

Bygg snarast bort bostadsbris 
ten i Lund, kräver Vpk i en 
reservation till den bostads
försörjningsplan för 1985-
1990 som fastighetsnämnden 
har antagit . 

900 lägenheter om året anser 
Vpk det behöver byggas för att 
täcka behovet. 95 % av dessa bör 
för att begränsa arbetsresorna 
byggas i själva Lund. 

En rationell markanvändning 
är nödvändig för att spara god 
jordbruksmark. Därför vill man 
att 85 % av lägenheterna byggs i 
två- till trevånings flerbostadshus, 
resten som gruppbyggda småhus. 

I dag är hyresrätt den enda 
spekulationsfria upplåtelsefor
men . Så länge det är så, dvs så 
länge överlåtelsepriserna för bo
stadsrätter är oreglerade, bör alla 
lägenheter upplåtas med hyres
rätt. Bostaden ska vara en social 
rättighet, inte en handelsvara, me
nar reservan tern a. 

Jörn Svensson 
forts från sid l 

också in frågan 1 sitt miljöpoli
tiska sammanhang där även skogs
döden skymtade i bakgrunden. 
Han ville gärna höja bensin
priset lite till! 

J örn menade ändå, konstigt 
nog, att vpk ska fortsätta att 
kritisera bensinskatten precis som 
borgarna gör. (Det är klart att 
det slår lite ojämnt mellan stad 
och landsbygd, men där finns ju 
avdragsmöjligheter och kompen
sation i form av billigare boende
kostnader ute i skogarna, kan 
man tycka.) 

Kärnfrågan 
Så var det d å dags att ta itu med 
den allmänna inställningen till 
socialdemokratin. Jörns linje är 
att vpk är det enda partiet med 
grundläggande socialistiska ideer 
och att· det gäller att inte svika 
på den punkten. Å andra sidan 
måste vi kunna samarbeta med 
socialdemokraterna i konkreta 
fr~gor, det arbetande folket till 
fördel. I den diskuterade "upp
görelsen" finns det t o m skrift
liga löften. 

Kritiken sköt in sig på att 
dessa inget var värda, att moms
uppgörelsen för ett par år sedan 
visat detta och att socialdemokra
tin i största allmänhet sviker 
arbetarklassen. Här tangerade man 
också den klassiska stridslinjen 
mellan parlamentariker och utom
parlamentariker. Man blev nog 
ändå överens om att varken 
svanspolitik (alltid säga ja) eller 
gläfsande-hund-politik (alltid säga 
nej) är bra taktik. Det äktsvenska 
lagom måste vara klokast! 

Samarbete 
Slu tligen några personliga re
flexioner. Det är konstigt att 
det alltid ska vara så svårt att sam
arbeta med den som står en när
mast. Vpk och socialdemokratin 
har ju sin grund i samma arbe
tarrörelse och har i praktiken 
för det mesta kämpat för samma 
typ av reformer. Sedan vpk slutit 
upp kring vad som förr oegentligt 
kallades "den borgerliga demo
kratin", och därmed den fredliga 
vägen, borde ju alla förutsätt
ningar finnas för ett gott samar
bete mellan arbetarrörelsens två 
grenar. 

Det är ju inte heller sant att 
vpk har någon idiotsäker vä~ 
till socialismen. Vi tvingas ocksa 
kompromissa. Det är å andra 
sidan viktigt att arbetarrörelsen 
inte består av ett monolitiskt 
block, opposition på socialistisk 
grund är därför nödvändig. 

I debatten som antytts ovan 
verkar det som om lunda-vpk än
då ställde sig positivt till uppgörel
sen med socialdemokratin, och 
att oppositionen är en glesbygds
företeelse, som har sin högst ma
teriella grund i försämringar för 
bil- och husägare. Det bekräftar 
marxismens teori om relationen 
mellan bas och överbyggnad. 

FH 

V pk noterar med tillfredsstäl
lelse att ett kollektivhus finns 
med i planen. Dock vill man att 
även dess lägenheter upplåtes med 
hyresrätt. Planen säger bostads
rätt. Dessutom motsätter man sig 
att medlemmar i KIL (föreningen 
för Koll'*tivhus i Lund) ges för
tur. 

Vpk är 

(Nedanstående insändare är ett 
svar på en artikel i förra VB som 
hade rubriken "Var var vpk? ") 

Engagemanget för hyresbetalarna 
kan visas på olika sätt . Man kan 
dyka upp på ett möte om hyres
frågor utan att ha så mycket 
att komma med och man kan 
pga olyckliga omständigheter ha 
förhinder men ändå kämpa för 
hyres betalarna. 

Vänsterpartiet kommunisterna 
var in te representrade på Hyres
gästföreningens möte i onsdags. 
Det var beklagligt. Att partiet 
trots detta inte glömt bort hyres
betalarna vare sig de med bostads
bidrag eller de utan framgår 
tydligt av följ ande: 

Vi har lagt en motion till full
mäktige med kravet att kommu
nen ger 5 Mkr i stöd till LKF 
(kommunala bolaget) för att . 
hålla hyrorna nere. Det innebär 
i princip Hyresstopp. I budgeten 
går vi emot alla taxehöjningar -
el, värme, avlopp - som drabbar 
hyresbetalarna. De kraven är vi 
tyvärr ensamma om. Tillsammans 
med SAP och M p har vi majoritet 
för höjda bostadsbidrag och höjt 
KBT till pensionärerna. Att SAP 
och Mp inte har velat gå lika långt 
som vi är beklagligt men det 
blir ändå en rejäl slant. 

Rolf N 

Fred genom krig 
Fredsdebatten i Sydsvenskan fort
sätter. I tisdags hade "Sovjetex
perten" Kristian Gerner ett inlägg 
som gick u t på att fredsrörelsen 
borde kräva att Sovjet ska åter 
lämna Bessararabien , Bukovina, 
delar av Polen sam t fr isläppa de 
baltiska staterna. 

Förutom det realistiska i själva 
anspråken kan man fråga sig 
om dylika krav skulle minska 
risken för ett storkrig. Det är 
sant att det ryska riket expan
derat, sedan svenska vikingar 
var nere och grundade det, men 
som det nu är består det ju av 
en väldig massa folk som inte 
utan vidare kan separeras från 
kärnområdet kring Kiev och Nov
gorod. 

Det ställs så besynnerliga krav 
på fredsrörelsen. Den ska omhul
da ett starkt försvar (bästa sättet 
att skrämma Sovjet på), den ska 
kräva ändrade gränser i Europa. 
Samtidigt får den inte vara 
känslosam och pjoskig. Kan inte 
fredsrörelsen få vara vad den 
.. ? ar. 

Och vad anser vpk? Det är 
nästan aldrig vpk:are som skriver 
något, bara föredettingar . Har 
intresset försvunnit sedan det 
inte blev lika naturligt att hänga 
på fredskommittens paroller? 

Sven Dufwa 
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ljugarbänken Vilhelm Ekelundlopp 
Med anledning av den nya, hård
lanserade, musikalen "Chess" 
frågar vi våra kommunalpolitiker 
om de möjligen känner sig matt
satta. 

Lennart Ryde (m) 

Anej, intrigerna kring Kulturmeje· 
riet h åller mig i form. Det är som 
arsenik för gamla hästar. 

Nils-Arne Andersson (c) 

Ja det offras för många bönder på 
stadens altare. Jag drar mig till
baks till min gård. Ni får skaffa en 
ny teckning! 

Birger Rehn (s) 

Jo, det ser illa ut för arbetarrö
relsen i Lund: när kungen reti
rerar flytta r Damen till slottet 
och sotarmurren hyser planer p å 
riksdagen. 

Kjell Dahlström (mp) 

Ingalunda. Jag satsar på remipar
tier och snabba rockader till 
höger och vänster. 

Veckans snäppa: Sandsnäppan 

på julafton 
Förra året instiftade Vpk IF 
- i all anspråkslöhet - "Vil
helm Ekelundloppet" mellan 
Eslöv och Lund. Det gick av 
stapeln på julaftons morgon strax 
efter soluppgången, i fem graders 
kyla. 

Löparna tog ca l timme och 
40 minuter på sig att springa till 
Cafe Lundagärd. Något längre 
tog det för ett par vandrare att gå 
till Örtofta. De bägge sträckorna 
kunde uppskattas till 20 km 
respektive 8 km. 

Erfarenheterna från det första 
loppet talar för att man, förutom 
normala träningsplagg, bör ha van
tar, mössa samt tunna överdrags
kläder om det skulle blåsa upp. 
Men det normala är att man 
byltar på sig för mycket! 

Ä ven cykling 
I är tänker arrat}görerna medge 
cykling vid sidap av löpning och 
gäng. Sträckan kan vara Eslöv
Lund eller E,slöv-Örtofta (påga
tåg går från <;>rtofta). 

Tävlingen är garanterat prisfri, 
men det blir eftersits, då det bjuds 
på kaffe pch stora saffransbullar i 
kollektiyet "Glädjen", Kyrkoga
tan 17, tre trappor upp. Det är 
alltså ovanför Cafe Lundagärd, 
där c;tet imaginära målsnöret tänks 
vari! spänt. 

Samling kl 9.05 
Tio minuter efter det att solen 
gått upp på julaftons morgon 
träffs motionärerna på Lunds 
järnvägsstation, varifrån pågatåget 
avgår kl 8.49. Samling 9.05 vid· 
järnvägsstationen i Eslöv, dit det 
är tillåtet att ta sig även på annat 
sätt än med tåg. Så promenerar 
man tillsammans ca 800 m innan 
loppet startar. 

Det är inte tänkt att vara en 
tävling utan det gäller att njuta 
av säll- och landskapet. Kanske 
får man tid att erinra sig någon 
av Vilhelm Ekelunds dikter som 
kommit till under en av hans 
längvandringar i Skåne. Som den 
här t ex: 

Det snöar över slätten 
i tyst decembernatt, 
i vita vidder skönjer 
jag bygd och gårdar matt. 

Du sorgsna väg där ute 
i mörker, ruvande tätt, 
med svängande gråa vindlar 
kring vinterödslig slätt, 

du är som min trötta tanke 
i fjättrande mörker frätt, 
du vita väg, du frusna 
i vinterödslig slätt. -

(Ur Syner.) 

För vidare information, kontakta 
Finn Hagberg, tell2 90 98 

Nyliberal personal
politik 
Personalförvaltningen vill 
gärna luckra upp det stel
benta anställningsmönstret i 
kommunen. Nu handlar det 
som ett tidens tecken om att 
·marknadsanpassa personalpo
litiken_ 

"Kontraktsanställning. Friare 
lönesättning. Full pension efter 
12 år. Fixa bostad. Ti/lgdng till 
bil. Generösa studiebesök i främ
mande länder och liknande för
mdner. Nödvändigt för ledaren 
att ha tillgång till en förhållande-· 
vis fri lönesättning för sina med
arbetare eller andra förmåner 
som är att betrakta SOIJ lönepd
slag. Höja lönenivdn kraftigt. . . · · 

Synsättet gäller naturligtvis 
inte oss vanliga löntagare. Det 
gäller naturligtvis bara en mycket 
liten del av tjänstemännen. 

Personalförvaltningen uttalar 
sig positivt om en moderatmo
tion om visstidsförordnande s.k. 
kontraktsanställningar av kom
munens högre befattningshavare. 

Några ansatser till solidarisk 
lönepolitik är inte att förvänta 
från personalförvaltningshållet. 
Här handlar det istället om ökade 
löneklyftor och särbehandling av 
personal. 

POSTTIDNING 

Vpk:s budgetalternativ 
"Vänstern och högern i kom
munens budget" är rubriken 
på det flygblad som VPK 
Lund delar ut på lördag på 
Mårtenstorget och ute i stads
delarna. Vpk går ut och pre
senterar sitt budgetalternativ. 
Nu på lördag den 24 kan 
man träffa vpk Lund repre
tanter på följande platser 
mellan Il och 12 på förmid
dagen: 
Mårtenstorget , Nöbbelövs 
Torg, Fäladstorget , Linero 
centrum, Pias Livs Uardavä
gen , Tuna centrum , Kloster
gårdens centrum , Hårlemans 
plats, Papegojlyckan sam t 
Gässlingen. Väl mött! 

ARSMÖTE 
Lördagen den 24-11 har KU 

Lund sitt sedvanliga årsmöte i 
Svarvarestugan, Lilla Tvärgatan 16 
kilO-

Diskussioner och trevligt um
gänge, mer ju fler som kommer

Om något är oklart så ring Kri
stina Zitko, te! 306355. 

Kl 20 sparkar vi igång vår års
mötesfest . I år kommer vi att vara 
hemma hos Kristina Zitko & Olof 
Norborg som bor på Gunnesbo, 
Dösvägen 19- Mat och dryck er
bjuds. 

Välkomna! 

NÄRRADION VPK mån 26/11 
kl 17.30 99,1 MHz. Rock samt 
Miljö och Miljöpolitik. 
VPK l F Träning lärd 24.11 kl 16 
på Lerbäcksskolan. 
'200 mil med geriiilon i Afghani

stan" Journalisten Anders Fänge 
berättar om sin vandring i som
ras. Onsd den 28/11 kl 19 
Holmbergssalen, Folkets H•Js 
Arr. Afghanistankom., Vuxen 
skolan. 

T JEJBASTU. Östervångsv 32, sö 
25.11 kl 20. 
BLASORKESTERN. Sö 25.11 
rep på Palaestra kl 19. Julfestpro
grammet. 

~l 
Denna veckas redaktion var : Lars 
Bergström, Finn Hagberg samt 
Lars Svensson 

Nästa veckas kontakredaktör är: 
Lars Nilsson som nås p å te l 
14 96 14 
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