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Fredagen den 13 februari! 

Dyrt i 
barnomsorgen 
veckobladet t•an avslöja att socialförvaltningen under sin bor
gerliga nämndledning höjt taxorna till barnomsorgen på ett 
uppseendeväckande sätt. 'Ensamstående småbarnsmammor 
kläms åt. 
När det meddelades att avgifterna 
till barnomsorgen 1987 skulle 
höjas med i genomsnitt 70 kr i 
manaden, Iörutsatte alla att höj
ningen skulle läggas ut i propor
tion till inkomsten. Så att den fa
milj som har låg inkomst skulle få 
en mindre höjning än den familj 
som är välbeställd och kan betala 
mer 

Men så har borgama inte gjort. 
De har gjort tvärtom . 
Mest höjs avgiften - både i 

kronor och procent - för dem 
som har ont om pengar. Minst 
höjning får de som har hög lön 
och skulle kunna betala bäst. 

Denna ändring har varken bor
gare eller tjänstemän andats en 
stavelse om. Den nya avgiftstabel
len har inte heller skickats ut till 
föräldrarna. 

Den största höjningen - 89 kr 
i månaden - läggs på familjer som 
har mellan 6 000 och 7 000 kr per 
månad i inkomst. Sedan sjunker 
pålagan så att familjer med 
22 000 kr i sammanlagd månads
inkomst får en höjning på 39 kro
nor i månaden. 

Alltså: ·den mest kännbara ök
ningen drabbar dem· som har det 
sämst ställt. 

Och totalavgiften är hög. A v
gifterna till barnomsorgen i Lun~s 
kommun ligger över genomsrut
tet både i landet och länet, 

De flesta ensamstående mam
mor befinner sig i inkomstläget 
7 000 - 8 000 kr enligt statistik 
som Lunds kommun själv sam
manställer. 

Det är ensamstående mammor 
som inte har råd att resa på semes
ter och inte har råd att ha bil , och 
som i år dessutom fått det sämre 
genom sänkt bidragsförskott. 
Denna grupp kan man klämma åt 
ännu hårdare, anser · borgama i 
Lund och lägger alltså den största 
avgiftshöjningen på dem. 

Höjningen för ensamstående är 
18 procent, medan höjningen för 
en genomsnittsfamilj med två för
äldrar är 5 procent. 

Ung och bostadslös 

»BZ», ockupation av tomma lägen
heter och obebodda hus. Det är 
den bostadslösa ungdomens sätt 
att ta saken i egna hände~, Det 
har inte hänt i Lund. Annu. 
Men det ligger i luften. Den som 
är ung och bostadslös har inte 
tålamod att i längden vänta på 
att man bygger nytt. Det blir 
dessutom så dyrt att man inte 
klarar hyran. T,omma övernatt
ningslägenheter, smygkont.ori
sering och lyxsanering sticker 
i ögonen. Det måste · f'mnas 
sätt att fixa lägenhet snabbt, 
till rimlig hyra. 
Roland Andersson (Vpk), som 
har varit ordförande i hyres
gästföreningen i flera år, kän
ner väl till bostadssituationen i 
stan och kommer med flera 
förslag i en interpellation i 
fullmäktige. 

Kårdeputerades möte 
Moderat studentspex? 

' . ' 

I måndags höll studentkårens deputerade sitt första möte för 
året. Den nya styrelsen är i minoritet i deputerade, vilket 
märktes på mötet. (30 Kulturradikaler och socialdemokrater 
mot 31 mer eller mindre definierade borgare). 

Mötet utformades beklagligvis till ett moderat studentspex 
genom inte mindre än 3 slutna omröstningar. 
Till opolitisk ordförande för de-
puterade hade valberedningen Debatt och 
föreslagit Ann Charlotte Frim?dig , jämställdhetsarbete 
en fd FRIS-are .. Icke desto mmdre Mötet slutade i en debatt mellan 
f<;ireslog. moderatema en motkan- kulturradikalen Ingrid Bosseldal 
didat fran FRIS :Magnus Ramberg · och moderaten Björn Falk om 
A_nn Charlotte blevvald med _38 vikten av att bedriva jämställd-
roster mot 21 och lovade att for- hetsarbete inom kåren. 
söka driva mötena så att de blev Ingrid Bosseldal var engagerad 
"konstruktiva och effektiva". Nå- och insatt. Björn Falk saknade 
got som förefaller ~a ett br~e- argument och hans debattlusta 
löfte med tanke pa hur motet sjönk allteftersom de borgerliga 
framskred. . • ledamöterna troppade av. 

Nästa ·stötesten blev fragan om 
delegation av ru tillärenden till 
styrelsen. Något som tidigare (un
der borgerligt styre) varit praxis. 
Också här opponerade modera
tema genom Björn Falk. Med en 
rösts övervikt lyckades Falk få i
genom sitt förslag trots att 4 st 
var frånvarande vid uppropet. Att 
man ändå lyckades beror på det 
egendomliga förfarande som tillå
ter att man under pågående om
röstning kan sätta in suppleanter. 
Eftersom en del av de borgerliga 
ledamöterna föredrog att övervara 
mötet på (annan) lokal blev det 
nödvändigt ·att genom inpiskare 
samla ihop den bräckliga borger
liga majoriteten. 

Värst blev det emellertid vid 
valet av studentkårens represen
tant i Universitetets styrelse. Här 
föreslog valberedningaen kultur
radikalen Daniel Holmkvist. Det 
blev för mycket för moderatema 
som nominerade ·Maja Jonfors. 
Vid röstning med handuppräck
ning segrade Daniel med en röst 
(30 mot 29). Då begärde Björn 
Falk sluten omröstning! Härefter 
vidtog jakten på ODS-are i om
givningen . Vid räkningen befanns 
att 61 röster lämnats. Dock var 
en röstsedel oläslig varför resul
tatet blev 30 mot 30. Då blev det 
lottning! Lotten föll på Daniel 
Holmkvist! · 

Motion 0111 kårobligatoriet 
styrelsen hade bifallit en motion 
till SFS fullmäkti~ (Sveriges 
Förenade Studentkarer) att de 
skulle uttala sig f'år att k~obli
gatoriet ·avskaffas. · · FRIS gick 
emot och moderaten Cecilia Brink 
grumsade. Men motionen bifalls 
till sist av en klar majoritet. 

Är detta studentpolitik? 
Hur skall det gå för den nya styrel
sen i fortsättningen? Det är en 
fråga man kan ställa sig efter ~etta 
möte. Den nya styrelsen vill ta 
politiken på allvar. Däremot före
faller FRIS och ODS mest vilja 
göra en lekstuga av deputerade. 
Moderatema fårsöker sabotera 
den nya styrelsen arbete. Så t ex 
fmns ett förslag från styrelsen att 
de borgerliga partierna skall till
sätta representanter i styrelsen . 
Detta är man inte intresserad av! 
Man tänker tydligen fortsätta lek-
.st11gan. · 
• . Innan jag gick till detta möte 
pratade jag med en lundabo som 
är mer insatt- än jag. "student
politiken är svår att ta på allvar" 
var hans kommentar. I ~uset av 
måndagens möte framstar detta 
som ett f'mt exemj3el på under
statements. 

Kylslaget· 
Med förundra~ 
såg vi vintern 
breda ut sig utan gräns. 

Flera dagar 
var vi nära varandra 
tyckte jag. 

Ett delat öde. 
En gemensam bestämning 
f'år alla oss 

pendlare på Lunds station. 
Efter kylan 
töar ensamheten fram. 

Karl Wirting 

RL 



~~ Vpk:s årsmöte 2: 
~n.s Qfi'i., Positivt trots indikatorerna 

Borgarna vi Il 
dresseFa barnen 
Redan nästa år kan vi ha förskolor 
i Lund där 15-20 treåringar sitter 
uppradade i bänkar under kemi
lektionen, medan fyraåringarna i 
sina bänkar i rummet bredvid har 
fysik, femåringarna lär sig stå på 
led ocf. sexåringarna att vänta på 
sin tur. Man har riktiga lärarinnor 
och inga "passetanter". städ
ningen sköter ASAB och ungarna 
har matpaket med hemifrån. 
Ordnin~ och reda råder. Om bor
garna far som de vill blir förskolan 
riktiga institutioner med aukto
ritet, hyfs och normer och inga 
hemliknande miljöer. Värme och 
kärlek har strukits fråit schemat 
och ersatts med de fyra räkne
sätten och geografi helt i överrens
stämmelse med de senaste hjärn
forskningsrönen och strävan att 
göra barnoms.orgen kostnadseffek-
tiv. . 

Det låter kanske som en otro-l 
ligt och skrämmande framtids
vision men är en helt realistisk 
konsekvens av det symposium om 
framtidens barnomsorg, som hölls 
i Lund i måndags. Inledande ex
perter och arrangörerna, som var 
Socialnämnden, förklarade sig 
nämligen rörande eniga om en 
sådan småbarnsskolas välsignelser. 

Experterna som uppträdde på 
symposiet var Bo Södersten, pro
fessor i internationell ekonomi, 
psykologid.ocenten Bo Johansson, 
Uppsala och Birgitta Strömbom 
psykolog, alla tre företrädare för 
förskaledebattens extrema höger
flygel, och David Ingvar. 

Det rmns mycket djupfående 
skillnader mellan dessa ' exper
ters" syn på barn och barns behov 
och den som dagens förskola 
delar med flesta svenska föräldrar. 
Det är ju inte experternas drill 
och elitskola man vill ha. Både 
förskolans personal och föräldrar 
vet att barn lär det mesta ae 
kan i den ostrukturerade vardagen 
och av varma kärleksfulla vuxna 
förebilder, i den glada och 
uppsluppna leken. Nyfikna, fri
modiga och rörliga barn är ju nå
got bra och inte som experterna 
hånfullt säger, det samma som 
att vara skrikig, klängig eller 
flummig. 

Tyvärr kan man inte avvisa 
dem som förskaledebattens 
Galenskapare eftersom de, åt
minstone i Lund är i allians med 
den politiska makten. Enda 
sättet att hindra de borgerliga 
partiern att införa "drillpedago
giken" är ett massivt motstånd 
från föräldrar, förskalepersonal 
och den politiska oppositionen. 

Det gäller också att avslöja de 
sk experterna. De är charlataner 
och bluffmakare. Ingen av dem 
har sådan kunskap om den sven
ska barnomsorgens verklighet att 
de kan kallas experter. De är 
vanliga tyckare och ska behandlas 
som sådana. 

Vpk Lunds årsmöte i helgen 
avhölls i positiv stämning 
och med större uppslutning 
än 1986. Detta trots att flera 
"indikatorer" (för att låna ett 
uttryck från kanjunkturana
lysen ) hade pekat neråt under 
det gångna verksamhetsåret: 
medlemstal, mötesaktivitet, 
tidningsspridning. Ansatser 
till hårda debatter förekom, 
men fårre än under tidigare 
årsmöten. 
Inga motsättningar fanns dock i 
valfrågorna. Nya i styrelsen blev 
bl a Christer Möller, Thomas 
Schlyter och Hans Wolfbrandt. 

Nedskure.n kultur? 
En av de längre debatterna gällde 
budgeten för det kommande året . 
Den kritiserades för att vara svag 
och överoptin).istisk. Ändå inne
bar den nedskärningar. Var det så 
att vpk, liksom bor&erliga partier, 
i första hand skar pa de kulturella 
utgiftema, trots att det totalt inte 
betyder sa mycket'! 

Arsmötet vägrade dock att 
höja anslaget till t ex blåsorkestern 
och aktiviteter i samband med 
kulturnatten . Men det beslöts om 
fortsatt utgivning av skriften 
"Lund sett från vänster". Den av
gående styrelsen menade att den 
kunde dras in på grund av sin 
ringa spridning, men en lång rad 
talare stod upp till "årsbokens" 
försvar. Det utlovades också en 
vitalisering av redaktionen. 

Några turer 
blir inga turer 
Busslinje 7, som går från Stångby 
och Linera till centrum, dras in 
om länstrafiksbolaget får som det 
vill. 

Mats Helmfrid(m) i gatu- och 
trafiknämnden protesterar och sä
ger att överenskommelsen •ara• 
gällde en kraftig reducering av an
talet turer. Men tydligen har 
länstrafikens VD fått klarsignal 
från någon mäktig kommunal in
stans. Helmfrid retirerar också 
snabbt och säger att nu får vi se 
över vilka effekterna blir för 
Stångbyborna. 

Dessa vet redan vilka effekter
na blir och har därför ljudligt 
protesterat. 

Det finns också andra åkande 
utmed linjen som har intresse av 
att kollektivtrafiken upprätthålls , 
t ex Lineroborna. De lida i tyst
het. 

I gatu- och trafJ!mämnden var 
vpk det enda partiet som stödde 
förvaltningens förslag att turtät
hetens skulle upprätthållas och 
att besparingar i stället skulle ske 
genom samkörningar med andra 
linjer inne i stan (mp gick på 
återremiss och de andra parti
erna ville reducera till ,.fi>tmod
~en 9 turer. 

A v detta kan man lära.. att 
ger man den onde ett lillimger 
så tar han hela handen. 

Veckobladet 
I den mån som Veckobladet är 
kultur innebar budgetbeslutet en 
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anslag som möjliggör oförändrat """==:::---::.:.-.:.:..:.::.:;~...!:::::=:...:.:::..J 
prenumerationspris. Även VB:s 
upplaga har fortsatt att sjunka. 
Tidningens administratör menade 
i sin rapport att den är ~å väg mot 
den gräns där man maste disku
tera det meningsfulla med fortsatt 
utgivning. 

Också här hördes en rad för
svarstal som underströk VB :s 
betydelse. Det framhölls att den 
(fuekta och indirekta spridningen 
ar storre an vad prenumerations
siffrorna ger vid handen. Det har 
under det senaste året kommit 
fler inlägg från personer och in
stanser utanför vpk, vilket tyder 
på att tidningen spelar en kanske 
växande roll i den lokala debatten. 
En nedläggning av VB skulle bli 
en psykologisk och propaganda
mässig förlust för vpk Lund. Men 
även kritiska röster höjdes. VB:s 
innehåll är alltför uddlöst och för
utsägbart, var fleras mening. 

En systematisk propagandain
sats f ö VB ska i alla f all göras i 
samband med det extrablad som 
enligt mötets beslut ska spridas i 
utvalda bostadsområden efter 
varje månads fullmäktigemöten. 
Ett provnummer visades upp. 

Eritrea igen 
Årsmötet ställde sig bakom en 
kongressmotion om Eritrea, for
fattad av Gunnar Stensson. Den 

Uoj kotla frallan! 
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kräver att vpk ska hälk tast VId 
sin tidigare linje när. det gäller 
Eritreas oberoende, en linje som 
ifrågasattes av ledande represen
tanter för partiet. Det är inte 
fö rsta gången vpk Lund engagerar 
sej i den frågan . Även andra 
motionsinitiativ aviserades, sam
tidigt som det upplystes att aktivi
teten inför kongressen tycks vara 
ovanligt låg ute i partiet . . 

s edvanliga hälsningar kom 
från partidistriktet och KU, 
medan Palestinagruppen stod för 
årets internationella inslag och in
samling. 

Pure coincidence 
Eftersom Veckobladets galapetter av princip bara arbetar efter 
midnatt och får sina verkligt stora upplevelser i Vargtimmen 
fanns han inte på plats under det stora symposiet i måndags. 
Han jobbar förresten inte på måndagarna. Har helt eni~elt rivit 
ut dem ur sin Time-Manager. Det är död tid. 
Redaktören har trots allt lyckats tvinga fram en rapport . Hotet 
att tvångsvärvas till dyksektionen av VPK IF tog skruv. 
Det skrivna är ett resultat av sjuka fantasier framkallade av en 
blandning av Körsbörsvin och TREO-COMP. Varje likhet med 
verkligheten är "pure coincedence". 
Cherchez la femme: Det är säkert förutom hans, men det &år säkert 
många som förundrat sig över pro- att ko_pa forden somarh_agad. Inte 
fessor; riksdagsman Bo Söderstens k?nstigt ~tt han. fick B1 Puranen 
heta engagemang i barnomsorgs- ~ekad fran. National En.cyklope-
debatten . Han är ju annars känd din. Tva prrmadonnor pa samma 
som socialdemokratins · mest scen? No way man! 
utrerade tillväxt- romantiker och Kvittrande fisk 
kärnkraftsflummare, fjärran från Socialnämndens Tre Knas: Hans, 
blöjor och småbarn. Svaret på gå- Lars och Tove med efternamnen 
tan kunde anas i de lågande Håkansson, Bergvall och Klette 
blickar och den nära nog instink- hade _en ver~g högtidsdag. Det är 
tiva samordningen mellan honom n()g mte. vaiJe dag Lars Bergvall 
och den paranta sambon Birgitta jräffar sa fint f?-~, Tove Klette 
Ström bom. De var symposiets ar mera hemtam! sadana samman-
radarpar, för att använda idrotts- !'tang och hon t.I;ivdes som fisken 
språk. Det är inte utan att Bo l vattnet och kVIttrade ett Boooo 
Söderstens gråsprängda, ganska !Jit och ett Daaaviiid dit och var 
brutala manliga framtoning passar 1~el solsken (en kvittrande fisk? 

.som hand i hanska med Birgitta Sjungande valar har man hört ta
Strömboms högljudda krav på las om, men ... ) 
drill och disciplin. Hon spred glans över de an-
Primadonna ställda ocf<så: Jaså, du re~resen-

David Ingvar var som vanligt ~rar prOJ(Jkt TE<?DOR ~ det 
salens primadonna med lite extra !Il~ det dar med ~ild och sad~t 
divalater. Han krävde perfekt tek- 1 forskolan som VI gav pengar till 
nik. A~ars __ inget fral!.lträdande. nyss? · 

1 De oroliga motesarrangorerna kol- - Inte:. Samarbete mellan sko-
lade och testade in i det sista en la och forskola? - Ja, Herre 
enda liten trasig sladd eller glapp- Gud! ~an kan ju bara inte hålla 
kontakt hade varit förödande. reda pa allt! 
Alla andra föredrag fick bandas VISst ·· var det en lyckad, 

festlig och lärorik dag! 



Vpk:s årsmöte: -
Fortsatt nej till Värpinge 
Vpk Lund säger fortfarande nej till bostäder P~. fålte~ ~~lian 
Värpinge by och den nuvarande bebyggelsegranse~. 1 vas!er. 
Därmed har det åtminstone tills vidare satts __ punk~. f<?r en lang 
diskussion som pågått i organisationen och ave~ ~ar 1 VB. Det 
var "miljöfundamentalister" och "kommunalpo~tiska opp~rtil
nister" som gick samman mot utbrgg~ad, enligt en besviken 
företrädare för minoriteten. Men maJonteten var betryggande. 
Beslutet fattades efter en lång Ann Schlyter, ledamOl 1 pan<.-
debatt som spände över ett brett och naturvårdsnämnden. var den 
falt av frågor. I voterin~en f~r- som höjde sej över lundaslätt7n i 
enklades dock prob~fma~_en till sin argumenteriiig. KoncentratiOn-
den aktuella grundfragan: for eller en till huvudstader ar en varids-
mot Värpinge (eller "vä~ter om omspännande process, påpekade 
Väster" med en alternativ term hon. Enda sättet att bromsa den 
som framfördes i debatten). Sam- nuvarande starka tillväxten av 
tidigt vidhåller vpk sitt ).a till de Stockholm är att st~ulera ett par 
nya hus som planeras oster .om alternativa expansiOnsorter, och 
Linero och norr om Norra Fäladen. dit hör i så fall Malmö/Lund. 

Trovärdighet - men vilken? 
Det gäller vpk:s trovärdighet i 
miljöpolitiska och jordbruks
politiska grundfrågor, menade 
Karin Svensson Smith, ledamot av 
partiets miljö- och ener~politi~ka 
utskott, medförfattare till det livs
medelspolitiska programmet och 
medlem av miljö- och häls?skydds
nämnden i Lund. Ska VI genom
föra miljörörelsens och vpk;s krav 
på ett giftfritt jordbruk SJUnker 
jordens avkastning så starkt att all 
befintlig åkerjord .. behö~s. Inte 
minst den unikt hogklasstga som 
finns utanför Lund: .. 

Men det är ju sä lite m~k som 
behövs invändes det. Vtsst, sa 
Karin, ~en Värpinge har blivit el? 
symbolfråga pch då" är ~ven sm~ 
ingrepp otillatna. Gar VI .n:ed p~ 
dem beter vi oss som LrnJe 2 1 
energipolitiken som vill bygga ut 
kärnkraften irman den avvecklas. 
I denna fråga står "miljöpartier" 
mot "betingpartier", slog hon 
fast . 

Med en så benhård linje risker
ar vi vår trovärdighet när det gäl
ler bostadsförsörjningen i. Lund, 
invände Thomas Schlyter, leda
mot av byggnadsnämn~en och~ ö 
ny i vpk:s styrelse. Vt har krävt 
att det ska byggas 900 lägenhe~er 
om året för att den besvarlig~ 
bostadsbristen ska hävas, och da 
måste stan få växa även västerut. 
Han förordade en måttlig utbygg
nad: ingen ny stadsdel utan en 
kompletterande bebyggelse som 
kunde ge servicen på Väster en väl
kommen breddning av underlaget. 

Ett större perspektiv 
Det fanns andra debattörer som 
förordade just en stark utbyggnad . 
Lunds tillväxt bör bejakas, mena
de de, och Värpinge är det. mest 
-centrala och därför naturligaste 
stora expansionsområden. Aven 
om staden kan tortatas med hjalp 
av en fantasifull stadsplanering 
och byggpolitik iii eker den nu
varande ytan inte tiJI i_ långa l?PP<:t. 

Hon var också kritisk mot re.so
neman~et om den goda jorden .. 
Om skansk åkerjord tas ur produk
tionen räddas (med nuvarande 
livsmedelsöverskott) en större 
åkerareal i Norrland, och med nu
tidens maskiner är det inte svårt 
att bryta ny odlingsmark om det 
skulle behövas. 

Sven Bertil Persson från full
mäktigegruppen höJ! delvi.s me~ . 
Värpingejorden är mte bast f()r 
alla sorters grödor, och det ar 
inte säkert att vi ska prioriter~ 
just vetet. Och som uppvuxen pa 
landet förstod han att uppskatta 
stan! Men likso~ ~ollegorn!l i 

.fullmäktige menade han att JUSt 
Värpinge ändå bör sparas när nu 
en engagerad opinion kräver det. 

'Debatter i debatten 
Inuti debatten fanns en annan om 
bostadsbehovet. Är det verkligen 
så stort som påstås, och behövs 
det byggas· så mycket som 900 
lägenheter om året1 Roland 
Andersson, fullmäktigeledamot 
med gedigen bakgund i hyresgäst
rörelsen, hävdade bestämt att bo
stadsbristen är verklig. Att många 
i kön säger nej till erbjudna lägen
heter beror på att de inte har råd. 
Så förblir det så länge som bo
staden har både ett bruksvärde 
och ett bytesvärde. 

Det var som sagt en lång de
batt med varieraride inlägg. Lisbeth 
Lundal!l kunde mycket väl tänka 
sej att bygga på höjden. Jörgen 
Ankermark kritiserade parollen 
"förtäta professorstan" som hade 
aktualiserats i Värpingedebatten, 
och som enligt honom var en 
"efterklang av vänsterpopulism en". 
Rune Liljekvist sa . at~ vpk Lund 
var inkonsekvent 1 sm bostads
politik, fast det var inte unikt 
för den frågan. 

Om en eventuell Värpingebe
byggelses utseende sas inte 
mycket denna gång. Men det_ var 
väl överflödigt eftersom den mte 
ska finnas, enligt vpk. 

Pensionären och förre bygg
nadsarbetaren Jöns Sokratius 
möter som vanligt . sin unge 
kusin, eJinstallatör Emil Watt~ 
son, vid lunchen på Domus. 

Det har blivit en kär vana 
som ger den kloke Jöns en 
möjlighet att inpränta livsvis
dom i den intellektuellt vakne 
kusinen. Ett samtal utspinner 
sig över il;terband och lättöl. 

Jöns: Det är en ond tid vi lever L, 
Nu har man funnit att bönderna 
på kort tid fördubblat antalet gif
ter de använder på fälten. Hur 
ska det gå med Skånes rika fauna 
och flora? Vad händer med grund
vattnet? 

Emil: Jag tycker. det f'.u_ms nog ~v 
kråkor och växtlighet 1 den här 
stan. 
· Jöns: Visst,-naturen räddar sig in 
i stadsbebyggelsen, undan konst
gödsel, giftmoln och dräneringar. 

Emil: Men jag hörde i morse på 
radion att man kan halvera mäng
den gifter och ändå få lika stora 
skördar. 

Jöns: Du la kanske·märke till en 
kritisk röst- som ~a, ·att då ökar 
nog bönderna bara på styrkegra
den. 

Emil: Vårt jordbruk är sålunda a' 
ekologiska·skäl av ondo .. 

Jöns: Sant min käre Wattson, åt
minstone som det bedrivs i Skåne. 
Låt oss därför verka för att den 
goda jorden ~vänds till m~ni
skans bästa. V1 lundabor behover 
bostäder exempelvis, särskilt om 
vi är unga. Bristen på bostäder 
leder till ockllll,lriser. Marknadens 
grymma logik rader. 

Emil: Och vi inom byggnad be
höver jobb. En stark.arb~tarklass 
behövs för att uppratthålla den 
intelektuella nivån i den här stan. 

Jöns: Det ·glädjer mej att du har 
klassin1itinkterna kvar, annars ver
kar det ibland som om den bor
gerliga hegemonin lyckats med sin 
kvicksilverbearbetning av den 
unga generationen. 

Emil: Det känns tryggt att arbe
tarpartierna vill bygga, .vpk mest 
av alla. 

Jöns: Jo , men det sistnämnda 
partiet. tycks ha fallit offer för 
bondeintressena, kanske har det 
uppst~tt en 12oliti* nisch efter 
centerns nedgang. Overallt f.umer 
vpk "god jord" som de inte kan 
bygga på eller så vill partiet be
hålla en levande landsbygd, ge
nom att se till att inte Lund växer. 
Arbetarstadsdelen Väster får inte 
växa mot Värpinge, Stångbysta
den får inte tillkomma osv. ·. 

Emil: Det är i alla fall bra att 
vpk vill förtäta profess~rsstan; 

Jöns: Jo, men det ger mte sa 
många bostäder. Och for övrigt 
passar ·den del av staden väl för 
kollektiv och storhushåll av olika 
slag. Vi ska· också glädja oss åt 
alla träd som fmns i detta om
råde. 

Emil: Men hur löser vpk sitt 
dilemma att vilja bygga men inte 
kunna anslå tillräckligt med mark. 

Jöns: Lösningen finns i ·det rå
dande flerpartisystemet. Det 
byggs alltså ändå. Ska jag hämta 
kaffet? 

Emil: Inte for min del, jag vill 
·behålla den goda smaken av 
isterband. 

FH 

Från det 
kommunala 

Beskedliga undornar och un
dersökande journalistik 

Bostadslösa ·ungdomar i Stock
holm och Göteborg ockuperar 
hela hus. Här i Lund är emellertid 
ungdomarna mycket beskedli8are. 

·Det är tur f'or fastighetsbolaget 
Hufvudstaden. Över Julius Platt
handel på L Gråbrödersgatan har 
en åttarumslägenhet stått tom se
dan ett par år. Bolaget har fått av
slag på sin kontoriserin~sansök~. 
Någon måste emellertid ha m
gett dem förhoppningar om att 
avslaget ska omprövas för de hyr 
inte ut lägenheten. utan spe~u
lerar i de flerdubblade hyresm
täkter en kontorisering kan ge. 

Lägenheten ~mpar sig ut
märkt för kollektivt boende. Det 
är därför konstigt att inte ett gäng 
bostadslösa ungdomar helt enkelt 
flyttat in. Om de är villiga att 
betala hyran kan väl inte polisen 
kasta ut dem från en tom bostads
lägenhet. ~nnu. konsti~are !iJ: det 
att inte nagon JOurnalist pa Syd
svenskan tittat snett ut genom 
redaktionens gårdsfönster, upp
täckt lägenheten och tagit_ den 
som avstamp för ett undersokan
de reportage om tomma lägen
heter i bostadsbristens Lund . 

Beskedliga politiker och 
inomparlamentariska aktioner 
Vpk har i fullmäktige uppmärk
sammat ungdomens bostadspro
blem i en interpellation. Mycket 
hovsamt och beskedligt frågar 
man fastighetsnämndens ordfö
rande om inte bostadsförmed
lingen kan hjälpa• ungdomar att 
kollektivt hyra större lägenheter 
nu när bristen på smålägenheter 
är särskilt stor. Tomma lägen
heter berörs också i interpellatio
nen. Vpk undrar hur många över: 
nattningslägenheter det fmns .. 1 
Lund. Overnattningslägenhet7r a: 
lägenheier som företag ()Ch msti
tutioner använder för gaster. De 
står tomma långa perioder. Efter
som de ofta är såväl små som cen
tralt belägna skulle de bidra till 
att minska ungdomarnas bostads
problem om de kunde frigöras. 

På vpk-gruppens initiativ har 
kommunstyrelsen i Stoc~holm 
krävt lagstiftning som forhindrar 
att lägenheter står to=.~ utan 
legitima skä). Vpk h~ foljt upp 
kravet i en riksdagsmotion. . 

Så om byggnadsnämnden 1 
Lund står på sig och inte tillstyr
ker kontorisering kan m~ kanske 
tvinga fram en uthyrnmg av la
genheten på L Gråbrödergatan. 
Om bostadsanvisningslagen dess
utom ändras kan kanske bostads
förmedlingen i framtiden erbjuda 
lägenheten till några ungdomar 
for kollektivt boende. 

Men då har de ungdomar s~m 
idag sneglar på lägenheten ~at! 
barn, bildat familj och flyttat m l 
de då nyproducerade ett<?r som 
folkpartiet i Lund motionerar 
om idag. 
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Delta i 
kongressdebatten l 
utom diskutera i den interna 
tidningen Vpk-information. 
Skriv! Skäll, kritisera, fördöm, 
prisa, lovorda, beröm. Skriv! 

Hur ser vpk på den värld vi lever 
i? Hur ser man på utvecklingen i 
Sverige? Hur är parti~~ f<irh~
lande till marxismen? Ar marxlS-

. men en vetenskap, eller en teore-
Motionera mera! ·'"• 'tisk ansats? Vilken roll spelar 
Alla vpk-medlemmar har rätt att Lenins teorier för vpk idag?Hur 
lämna in förslag till partikon- fölidarar vpk den jämförelsevis 
gressen(motioner). · jram~ångsrika socialdemokratiska 

Motioner i programfrågor ska politiken? Kan socialdemokratin 
vara partistyrelsen tillhanda se- tänkas bort? Hur vill vpk f<irhål-
nast den 23 mars. Motioner i la sig till andra partier och rör-
andra frågor ska vara partisty- elser? Förtrycker arbetarklassens 
relsen tillhanda senast den män sina kvinnor? Blir människor 
23 februari. Men man kan inte goda under socialismen? Vad vill 
lämna in motionerna direkt till vpk göra ·med småkapitalisterna 
partistyrelsen. Enligt yVkS stadgar VId en socialistisk övergång? Skall 
ska först lokalorganisationen yttra allt bli centralstyrt i ett sacla-
sig över motionerna. Motioner listiskt Sverige? Hur förklarar man 
som gäller annat än partiprog- U,Ppkomsten av diktaturerna i 
rammet bör därför lämnas in . Östeuropa? Kan en socialistisk 
, till vpk Lunds styrelse senast 1 riksdagsmajoritet rorsättas i mi-
den 16 februari(det blir till att ' noritet? 
tota ihop något i helgen!). V pk ska på kongressen i vår 

Motioner i programfrågor ska anta ett nytt partiprogram. Efter 
behandlas av vpk Lunds med- att programkommissionen lagt 
lemsmöte torsdagen den 19 mars. ett bearbetat förslag(kan beställas 
Om motionerna ska kunna pub- från vpks particentral eller från 
liceras i vpk Lunds Internbulle- vpk Lunds partiexpedition) så 
tin så måste de lämnas in till har nu partistyrelsen gjort en 
styrelsen · senast den 7 mars. I grundlig revidering av kommis- · 
trängande· 'fall kan man lämna sionens skrivningar. Partistyrel;._ 
in motioner direkt till med- sens rorslag har publicerats 1 
lemsmötet den 193, men då Ny Dag. · · · 
måste de vara mångfaldigade Det finns många frågor som ett 
i tillräckligt antal. partiprogram ska besvar.i. Ocll det 

Nästa möte med · vpk Lunds finns, som exemplen ovan visar, 
kongressförberedande grupp är många frågor att att ställa till 
onsdagen den 18 februari kl _ett. partiprogram. Hw; _~~kw: ,du 
19.30 hemma hos Ann Schlyter, att partistyrelsen svarar! Reser-
östervångsvägen 32 . Medlemmar vanterna? · 
och sympatisörer är välkomna Alla på vänsterkant~n är väl-
att delta i diskussionerna. komna att diskutera program-

·ulf Nymark rorslaget i Ny Dags spalter. Och 
V pk Lunds kongressförbere- för medlemmar kan man dess-

dan de grupp 

Elda under 
din vrede! 
Sedan i somtas har vi gått här i 
Sverige och väntat. Vi har vän
tat på · att FN skall göra något, ' 
vi vän tar på initiativ från re ger- · 
ingen. Carlsson lovade ju att göra 
något, fast inte förhastat. Vi har 
råd att vänta. De svarta i Syd
afrika har inte det. För dem har 
västvärldens alla förhallningar, 
USAs konstruktiva engagemang 
och sympatisörernas försiktiga 
handfallenhet betytt att Botha
regimen under undantagstillstånd
ets täckmantel ännu en gång, för . 
en tid, lyckats undertrycka mot
ståndet. 
Isolera sydafrikakommitten i 

Lund har haft styrelsemöte och 
planerat för kampanjvekeka i 
mars. 
I kampanjveckan den 14 till 21 

mars kommer mycket att hända: 
ftlmer, insamlingar, konserter, 
föredrag. Men inte mer än att 
ytterligare initiativ är välkomna. 

Alla organisationer i Lund som 
stödjer kraven på isolering av 
Sydafrika bör göra. något -
utåtriktat eller internt. Ta ini
tiativ där du är med , ·i facket 
eller i annan organisation. Elda 
under din vrede! Så låter mottot 
!ör veckan som avslutas med en 
eld på Mårtenstorget lördagen 
den 21 mars. 
Tala med ISAKs kontaktperson 

Ann Schlyter (tel 14 75 05) om 
ideer för kampanjen. 

Karin Blom 
Uardavägen D:BS 
223 71 Lund 

Va.tje morgon när jag cyklar till 
jobbet blir jag illa till mods av 
de olycksbådande kraxande rå
korna. Nya kolonier bildas i snart 
sagt varenda park i Lund. · 
I stora svarta moln kretsar · de 

över UB och Vipeholm. De äck
liga asätarna sliter i slamsorna 
efter överkörda igelkottar, de 
tömmer papperskorgarna. De stjäl 

Avgiftsfinans iering i 
kommunal verksamhet 

Totalt ligger avgiftsfmansierings
graden i Malmöhus län inom de 
områden som under&ökts på 
55,8% jämlört med 44,7% i riket. 
För Lund är siffran 66,2%. 

Lunds avvikelse från ~enomsnit
tet beror till stor del p a de arrars
drivande verken, vilka har en hög 
avgiftsfmansieringsgrad . Den 
genomsnittliga avgiftsfin~sie- · 
ringsgraden för den industriella 
verksamheten (gas-, el-, fjärrvär
me-, vatten-, avlopp- och avfalls
hantering) är för Lunds del103% 
(dessa ·avgifter täcker även fin~
siella kostnader och en del av m
vesteringsverksamheten) jämfö~ 
med Malmöhus län 96,7% 0(;.1 

riket 92,8%. · 
När det gäller barnomsorgen är 

avgiftsfinansieringsgraden ca 2%
enheter högre i Lund än i övriga 
kommuner. Högst ligger familje
daghemmen med 17,5% avgifts
finansieringsgrad i Lund. 

l barnsligaste 
laget 
stadsbussarna kommer att medge 
att barnvagnsekipage åker gratis 
i fortsättningen. Dock endast om 
det f'mns plats. 

När frågan var uppe i gatu- och 
trafiknämnden ville vpk att två 
barnvagnar också skulle ha rätt 
till plats. 

Men det tyckte de andra parti
erna var för barnsligt. 

POSTTIDNING 

alla valnötterna och låter inte en 
nöt falla ner för att hamna på 
julbordet. Är det dom som har 
skrämt bort alla bofmkar, 
rödstjärtar, blåmesar ·· och andra 
lyckobringand~ fåglar S?m ~anns 
här förut'? Råkor lär JU ga att 
äta. Kan ingen börja jaga. 

K videvitt 

Lunds K. Blåsorkester 
har haft årsmöte och konstaterat 
att spelvolymen under det gångna 
året varit lika stor som den brukar 
vara när det inte är valår . Till ny 
styrelse valdes Margit Gusta.fs<;m, 
Sten Henriksson och Knstma 
Lanthen. · 

. 
VPK IF . Träning lö d en 14.2 
kl 16 på Lerbäcksskolan 

BLÅSORKESTERN. Sö 15/2 
kl 17 rep på Palrestra : Maria 
och Desaparecido. 

liM-· l ~ kommunalpolitik 

Kompol· har m ö te månd 16 
febr k l 19.30. Disk om ut
formning av bostadsområden 
börja~ kl 21 .15. 

Detta · f'ummer gjordes av 
Rolf Nils6n , Lars Nilsson oct.l 

. ':inn Hagberg. 

Kontaktredaktör för nästa n um
mer är Gunnar Sandin tel . 
13 58 99. 
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