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Vad händer med Vipan?

Bevara
Svaneskolan!

V

Vänsterpartiet instämmer i protesterna från föräldrarna på
Svaneskolan mot det nedläggningshot som finns mot skolan.
Det vore otroligt dumt att flytta
Svaneskolans 357 elever någon
annanstans för att istället bygga
en gymnasieskola på platsen. Grundskoleelevernas behov av en
bra skolmiljö måste gå före att
Lund ska ha ytterligare en gymnasieskola, som faktiskt inte behövs.

ipan var en omfattande punkt på
fullmäktiges dagordning. Gymnasieskolan ska
fräschas upp i samband
med att Komvux flyttar in i
lokalerna. Hanna Gunnarsson rapporterar.
Kommunfullmäktige
fattade
på sitt möte i slutet av mars ett
viktigt beslut om att bygga om
gymnasieskolan Vipan. Skolan
ligger i ett gammalt sjukhusområde och många av byggnaderna är inte längre så lämpliga för
skolundervisning eller är så dåliga att de behöver rivas. Därför
ska skolområdet nu få en rejäl
upprustning, med bland annat
ett nytt bibliotek och elevcafé.
En anledning till att lokalerna
ska byggas om är för att Lunds
kommun ska flytta komvux till
Vipan. Då kan vuxenutbildning
samordnas med gymnasieutbildningarna. Det finns flera
anledningar till detta, bland annat att lokalerna kan användas
under fler timmar varje dag, då
en del av vuxenutbildning sker
på kvällstid, men även att lärare
kan arbeta både på gymnasiet
och inom vuxenutbildningen.
Dessutom finns det utbildningar
som ges både till gymnasieelever
och vuxenelever, där eleverna
framöver kanske kan läsa en del
ämnen tillsammans. Detta gäller
framförallt de yrkesinriktade utbildningarna i till exempel vård
och omsorg. Tidigare har partierna inte varit överens om att bygga om Vipan, men nu finns det en
enighet mellan partierna.

Komvux ska flytta in på den gamla anstalten för “sinnesslöa”.
Tanken är att fräscha till de gamla lokalerna.
Under diskussionen om Vipan
ville de borgerliga partierna att
hus som kommunen äger men
inte själv använder till skolor,
äldreomsorg eller kontor, ska
säljas. “Det är bra att kommunen
äger fastigheter”, menade Helena Falk (V), “det ger en större
möjlighet för lundaborna att
vara med och planera staden och
en flexibilitet för kommunen”.
Vänsterpartiet röstade emot det
borgerliga yrkandet, som också föll.
Hyr ut istället för sälj
vår gemensamma mark
Att bygga miljövänligt och hållbart är en viktig fråga för Lund.
Kommunfullmäktige beslutade
om ett nytt arbetssätt, som bygger på dialoger med byggbolag
om hur ett hållbart byggande
ska gå till. Lund har tidigare,
tillsammans med Malmö, haft
ett program som heter “Miljöbyggprogram Syd” som nu
inte längre anses kunna användas. Vänsterpartiet anser att det
är möjligt att fortsätta använda
Miljöbyggprogram Syd, och

ville dessutom lägga in krav
på tomträtt, att kommunen inte
säljer mark till byggbolag utan
istället hyr ut den på långa hyreskontrakt.
Vänsterpartiets
Anders
Jarfjord förklarade också
varför argumentet att borttagna särkrav skulle ge billigare
bostäder är ytterst osäkert. Att
där inte finns mycket som tyder
på att minskade kostnader för
byggbolagen skulle vara något
som kommer hyresgäster eller
bostadsrättsköpare till del.
Den s k Armaturkurvan (kurvan precis söder om Lunds centralstation) blev kvällens sista
diskussion. Den handlade om att
bygga in järnvägen i en tunnel
eller gräva ner den, för att minska problemen med buller från tågen. Lund bestämmer inte över
dessa frågor, utan de bestäms
helt och hållet av Trafikverket,
men kommunfullmäktige diskuterade ändå frågan under en
lång stund.

Lund behöver inte
en till gymnasieskola
Vänsterpartiet är emot att bygga
en ny stor gymnasieskola i Lund.
Det som istället behövs är fler bra
grundskolor. Fram till år 2020
kommer antalet grundskoleelever
i Lunds stad att öka med 1100
elever. Om Svaneskolan tas bort
och istället blir gymnasieskola
måste Lunds kommun bygga ytterligare en högstadieskola, vilket
kräver både mer mark och mer
pengar. Det är inte rimligt att tvinga Svaneskolans elever att flytta.
Istället måste Svaneskolan få utvecklas på det sätt som är bäst för
just Svane.
Hanna Gunnarsson
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Den nya bankskatten Färdtjänsten: samma
ger bara kaffepengar Fågelviksskit i Stockholm
Taxichaufförer i Stockholm har
enats i facklig protest. Främsta
kravet är kollektivavtal. Man
vill även att det upphandlade avtalet gällande färdtjänst
som trädde i kraft i februari nu
avbryts. Förarna har fått nog av
de usla arbetsvillkor som avtalet
förutsätter.
Alliansen, S och MP ansvariga
Taxi 020 och Taxi Kurir ägs av
riskkapitalbolaget Cabonline
Utan att egentligen tillföra något vettigt till samhället drog
Group (f d Fågelviksgruppen)
storbankerna in 100 miljarder i vinst förra året.
som vunnit upphandlingen av
De fyra storbankerna, Nordea, Finansdepartementet
räknar färdtjänst i Stockholm. Bolaget
Swedbank, SEB och Handels- med att förändringarna är ge- är detsamma som driver färdtbanken redovisade tillsammans nomförda till år 2017 och att jänst i Lunds kommun, genom
under 2015 en vinst på över 100 dessa kommer leda till ökade
miljarder kronor.
inkomster på 1,4 miljarder per
Storleken på dessa vinster år. Även om detta helt klart är
låg bakom att Ulla Andersson ett steg i rätt riktning så är det
(V) och finansminister Mag- både i förhållande till storlekdalena Andersson (S) den 30 en på bankernas vinster och till
mars gick ut med ett förslag om statsbudgeten kaffepengar som
hur bankerna och andra delar av dras in med hjälp av denna reform.
finanssektorn ska bidra med mer
Jesper Sahlén
resurser till välfärden.

M Å N A D E N S

Sverigetaxi. På grund av brister
i servicen har Lund dömt ut flertalet viten till detta företag.
Cabonline Group har under
flera år blivit starkt kritiserat av
förare för dåliga arbetsvillkor
och låga löner. Passagerare riktar hård kritik mot företaget för
dålig och opålitlig service. Alliansen samt Socialdemokraterna
och Miljöpartiet i Lund har fortsatt förtroende för Cabonline
Group, trots haveriet, och de vill
förlänga samarbetet med gruppen ytterligare fyra år. Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ
motsätter sig att detta.
Andrea Pettersson

F E E L G O O D

Mörkar kommunen
nya nedskärningar?

Havsuttrar är lekfulla och sociala djur. Ett av deras beteenden
är att de håller varandra i tassen när de sover för att inte driva
ifrån varandra.
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Den politiska insynen för medborgarna i den nya processen
för att ta fram underlag för
Lunds kommuns budget är ytterst bristfällig. Kommunens
olika förvaltningschefer har fått
i uppdrag av kommunkontoret
att inom respektive förvaltning
plocka fram förslag på hur kommunen sammantaget ska kunna
spara in 200 miljoner. Problemet är att allt detta material
med förslag på verksamheter
som ska läggas ner eller mins-

ka i omfattning klassas som
arbetsmaterial. Det innebär att
dokumenten inte berörs av offentlighetsprincipen och kan
därmed inte beställas ut och
granskas av medborgare och
journalister.
Det går verkligen att fråga sig
varför kommunledningen inte anser att dess medborgare är betrodda
till insyn i arbetet med hur kommunen ska se ut och utvecklas?
Jesper Sahlén

