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foblad från oss alla till er allai 

Strejk på Universitetssjukhuset!
Under hösten och in i det nya året har städare på Universitetssjukhuset 
strejkat. Orsaken till strejken är det höga tempot och den permanenta 
underbemanningen. Städarnas situation uppmärksammades redan 2006 
av SVT:s Uppdrag Granskning. I reportaget berättades bland annat om att 
en toalett skulle städas på 40 sekunder. I höstas när ingenting förändrats, 
trots upprepade försök till förhandling från städarnas sida, bestämde de 
sig för att strejka. Eftersom många människor som inte är en del av konflik-
ten mellan städarna och sin chef skulle drabbas om städarna slutade städa 
helt, exempelvis patienter och deras anhöriga, så har städarna valt att 
punktstrejka. Punktstrejken innebär att bara delar av den vanliga verksam-
heten läggs ner så att nödvändiga rum fortfarande städas.

Städarna är anställda av den internationella städfirman ISS. Eftersom städ-
ningen är utlagd på entreprenad kan Blockets ledning hänvisa till det kon-
trakt som finns mellan ISS och Blocket och på så sätt frånsäga sig ansvar 
för de anställdas villkor. Städarnas chef har varit allt annat än samarbetsvil-
lig och har gång på gång skrikit åt städare och hotat de fackligt organise-
rades ordförande med tvångsflytt till sjukhuset i Malmö. Vi i Syndikalistiska 
Ungdomsförbundet Lund har vid flera tillfällen hjälpt städarna att dela ut 
flygblad där de berättar om sin kamp. Vid ett sådant utdelningstillfälle fick 
vi se hur chefen trakasserade de strejkande genom att gå runt och skriva 
upp deras namn och skälla ut dem. Chefens hot om förflyttning togs dock 
tillbaka då städarnas fack, driftsektionen USiL av SAC, hotade att utvidga 
strejken genom att dela ut flygblad på centrala affärer i Lund och Malmö 
där ISS sköter städningen. Man blir lockad att säga: Motstånd lönar sig!

Hälsningar Syndikalistiska Ungdomsförbundet (SUF) Lund

Två år efter Smultronstället
I november månad 2008 ockuperades en fastighet på Kävlingevägen i Lund. Det 
var en villa som stått tom i fyra år och ägdes av Lunds kommun. Huset kom att 
kallas för Smultronstället av en blandad skara personer som bodde på platsen 
under en månads tid. Virvelvindenbladet intervjuade några av de personer som 
var med och ockuperade Smultronstället.
 
Varför ockuperas hus i Lund?
 – För att vi är bostadslösa och hus står tomma. Andra vill skapa självbestäm-
mande aktivitetshus.
 – Det handlar också om att bevisa att ockupationer fungerar.
Vore det inte bättre att köpa ett ställe man vill ha?
 – Vi utnyttjar tomma lokaler som inte används. Vi har inte råd att köpa ett eget 
ställe.
Borde inte äganderätten respekteras?
  – Man går ju inte in i nåns hem. Efterforskning görs.
  – Vi tar fastighetsägarnas överskott och det är en självklar rätt.
 Är det rätt att bryta mot lagen när man jobbar politiskt?
  – Ja. Om det finns en lag som säger att vi inte har rätt att ha tak över huvudet 
och någonstans att bo, så bryter vi mot den lagen.
 – Att folk ska ha nånstans att bo borde gå före äganderätten.
Är det bara rikemansbarn som ockuperar och aktiverar sig politiskt?
 – Smultronstället hade aktiva från de flesta sociala grupper utom överklassen.
Varför inte gå med och kämpa genom hyresgästföreningen eller eta-
blerade partier?
  – Om man har bostad är det ett sätt. Men hur mycket ställer de upp när det 
gäller? Det är partierna som satt oss i den här situationen från början. Vi vill inte 
bli en del av maskineriet och ser det som bättre att organisera oss utanför.
Vilka andra metoder än att ockupera hus kan man tänka sig?
  – Om man har en bostad, så är organisera sig med grannar för
att sänka hyror och stå emot ombildningar.

...är skapat av oss i Virvelvinden, en socialistisk grupp i 
Lund. Vill du hjälpa till med bladet? maila: 
 vvv@virvelvinden.net

Detta bladet...



För fjärde gången har S:t Hansgården 
hotats av minskad fritidsklubbspeng. 
Det skulle ha inneburit att 3 av 8 tjänster 
försvann och försvårat verksamheten 
radikalt. Även denna gång klarade 
sig verksamheten, men frågan är hur 
många gånger till processen måste up-
prepas?
 
S:t Hansgården är en verksamhet 
där det ena bygger på det andra och 
nedskärningar skulle försvåra fortsatt 
drift. S:t Hans gården är en kommunal 
fritidsklubb som ligger under barn och 
skolnämnd stad. Där bedrivs ett långsik-
tigt arbete efter konceptet ansvar och 
delaktighet, s.k. permakultur. Permakul-
tur bygger på socialt tänkande och 
miljötänkande. Planering sker över 1-3 
år och efter en helhetsplan. 

S:t Hansgården
S:t Hansgården är en kom-
munal fritidsklubb på Norra 
Fäladen som funnits sedan 
1991. Idag har verksamheten 
160 inskrivna, mestadels mel-
lan 10-12 år, och har vuxit allt 
sedan starten. Där bedrivs bla. 
temaundervisning för årskurs 
2-8, tre förmiddagar i veckan. 
Lärararna får välja praktiskt 
baserade teman om bland 
annat forskning kring miljö, 
kretslopp och djurhållning.

Bl.a har en kryddgård, skogsträdgård och 
fruktgård byggts upp kring konceptet. 
Även djurhållning ingår där barnen har 
ett stort ansvar och delaktighet i sköt-
seln.

För att S:t Hansgården ska kunna fungera 
bra och utvecklas, eftersöks en långsiktig 
planering. Det påverkar arbetsmiljön 
negativt att ha ständiga nedskärning-
shot hängande över sig. Nyligen fick S:t 
Hansgården priset “årets äppelträd” för 
sitt pedagogiska miljötänkande. 

 Vi hoppas detta var sista gången poli-
tikerna hotade S:t Hansgården med 
nedskärningar och uppmanar Fälads-
borna att stå upp för verksamheten som 
bedrivs där!

 
Besök S:t Hansgården,  
SvenShögsvägen 25b, 
Söndagar kl 13-17 

På söndagar hålls den öp-
pen för allmänheten, mel-
lan kl 13-17 varje vecka. S:t 
Hansgården har bla. re-
habträdgård/skogsträdgård, 
smedja, fruktgård och kryd-
dgård.

S:t Hansgården – En hotad verksamhet?


