
Fagforeningen krævede derfor, at URW-ejeren 
betalte løn efter den overenskomst, han selv havde 
indgået. Det endte med et forlig om efterbetalingen, 
og URW er ikke længere på pladsen.

Nye ansatte uden kontrakt
I stedet er der et 
nyt firma, Ocean 
Services Group 
(OSG), som har 
to mand gående 
i kælderen. Re-
præsentanter for 
3F Bygge, Jord og 
Miljø (BJMF) ville 
i midten af sep-
tember oplyse de 
ansatte i OSG om 
deres rettigheder 
og betalingen. 

Men de blev 
afvist af tv-direk-
tørens kone, Mette 
Kjær, siger de. 
Forinden havde de 
dog fået oplyst fra 
de to ansatte, de 
mødte, at de ikke 
havde nogen an-
sættelseskontrakt.

Konflikt på vej
OSG er ifølge fagforeningen udtaget til at blive 
omfattet af en sympatikonflikt, indtil der er indgået 
overenskomst og sikret ordnede forhold. Det betyder, 
at der ikke må leveres materialer til byggeriet, som 
derefter vil gå i stå.

Skt. Knuds Vej Snydt
Frederiksberg                                         Den 23. oktober 2014

Vand i kælderen i nr. 26
I modsætning til andre villaejere, ser 
beboerne af villaen på Skt. Knuds Vej 26 
frem til at få vand i kælderen, nemlig en 
swimmingpool. 

Det får de hjælp til af byggefirmaer, som 
underbetaler deres ansatte. Derfor er en faglig 
konflikt nu på vej mod villabyggeriet..

Siden i foråret har der været udgravningsakti-
viteter i huset, container på gaden og byggeplads 
i haven. Det skyldes, at tv-direktør i Nordisk Film 
Jacob Houlind og familien er ved at få realiseret 
en drøm - nemlig at få et indendørs svømmebas-
sin i kælderen.

En ‘rigtig’ god pris
Det kræver udgravning af kælderen. Til den 
opgave hyrede Jacob Houlind tidligere på 
året det polsk-ejede firma Uslugi Remontowa 
Wykonczeniowz (URW). Ejeren var Grzegorz 
Starbinski. De aftalte en timepris for arbejdet 
på 120 kr., fortalte han til www.fagbladet3f.dk i 
sommer.

At tv-direktøren har været tilfreds med pri-
sen, kan ikke undre. For den er langt under, 
hvad en mesterpris for den type arbejde er 
normalt.

Ingen alarmklokker hos direktøren
- Når man betaler 120 kr. i mesterpris, og der 
skal betales skat, feriepenge og pension, så er 
der ikke meget tilbage, siger en fagforenings-
mand fra 3F til fagbladet.Han undrer sig over, 
at der ikke ringede en alarmklokke hos tv-di-
rektøren over det helt utroligt gode tilbud, han 
fik af byggefirmaet.

- Jeg vidste ikke, der var overenskomst og 
heller ikke, hvad det betød for de vilkår, hånd-
værkerne skulle arbejde under, sagde Jacob 
Houlind.

Røde faner på vejen
Her til morgen har fagforeningerne i Byggefagenes Samvirke afholdt en fanemarke-
ring foran nr. 26 for at opfordre ejeren, tv-direktør Jacob Houlind, til at sikre sig, at det 
gravefirma, Ocean Services Group, der nu laver hans svømmebassin i kælderen, har 
ordnede forhold og overenskomst. 

Det har man tiltro til, at han gerne vil. Han har tidligere udtalt, at han er optaget af, 
“at det hele skulle gå efter bogen”. 

Byggefagenes Samvirke består af fagforeninger i byggeriet og repræsenterer ca. 16.000 håndværkssvende i 
København. BS arbejder for lige vilkår og ordnede forhold på byggepladserne og bekæmper social dumping.

Læs mere på: www.bygsam.dk

De ansatte må håndudgrave  
kælderen under meget fysisk belastende 

og vanskelige forhold. Arbejdstilsynet har 
været nødt til at undersøge sagen.


