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Slottsberget – Kalorier och godsaker 

Bakgrund 

Under den massiva informationskampanjen som Sync kör nu i projektet nume-

ra så har vi lyft en bortglömd fråga. Det handlar om fjäsk. 

Det borde rimligen vara så att kontorsslavarna som sitter på varma kontor och 

säljer de material som gubbarna skruvar fast på bygget har ett ansvar här? 

Det handlar om lite Robin Hood-feeling, fördelningspolitik och utpressning i 

lagom blandning. Inget annat. 

Först ut 

SDÅ Bygg AB har ju varit på bygget ett tag. Killarna från Litauen spikar fa-

sadpanel 10 timmar om dan, om Krus inte är och rycker i dem.  

Deras chef Thomas Kling var den förste som anmälde intresse at bjuda på nå-

got gott på bygget, så måndagen den 6 februari kl 12-14 så blir det grillat med 

tillbehör, varm choklad och sånt. Tiden är satt så att det skall funka för alla 

utan att störa arbetet alltför mycket. 

Kanske får vi se en och annan kontorsanställd våga sig ut till bygget också? 

 

Informacja 

Informacinis  skelbimas apie ”Sync” kurie informuoja apie pamirsta 

problema musu statyba objekte ir apie esama situacija. 

 

Svarbri 

SDA Statybininkai dirba statybose kuri laika. Vyrai iš Lietuvos kala fasado 

lentas po 10 valandy per diena. 

Iy šefas Thomas Kling tapo pirmasis kuris susidomejo surehgti vaiser 

musy statybu objekte pirmadieni Vasario 6 nuo 12 iki 14 valandos. 

Bus kepamos dešreles su priedais, karštas šokoladas ir panašiai. 

Laikas parinktas taip, kad nebisty trukdomase darbui. 

Susitiksime risi karty su tuis kurie dirba kontoroje ir už jos riby 

Su pagarba ”Sync” 

 

För övrigt  

Litauiska (lietuvių kalba) är, liksom lettiska, ett baltiskt språk, talat av 4 miljoner 

människor, varav 3 miljoner i Litauen. Det anses vara ett av de moderna indoeuropeis-

ka språken som ligger närmast det ursprungliga indoeuropeiska språket, särskilt i fråga 

om intonation och accent. Detta, och att litauiskan i så liten grad har påverkats av andra 

språk, gör att litauiskan har stort värde inom den jämförande språkforskningen. 

Det litauiska språket kan ses som det kanske bästa exemplet på att utrotningshotade 

språk, vilka spås öka markant under 2000-talet, faktiskt kan återhämta sig. För drygt 

hundra år sedan var litauiskan i hög grad på väg att utrotas. På 1880-talet hade ryska 

regeringen redan förklarat den utdöd, men det måste å andra sidan ses i ljuset av politik 

och av dåtida begrepp om vad som var ett "språk". 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Litauen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Indoeuropeiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Indoeuropeiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/1880-talet

