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Terres de galets
Chateauneuf Du Pape
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Søby Værft indfører 55-timers arbejdsuge
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 ■Prinsesse Marie var 
ikke alene, da hun  
torsdag var til stede ved 
UNESCO-konferencen i 
Odense. 
Konferencen sætter fo-
kus på livslang læring 
om klimaforandringer 
og uddannelse for bære-
dygtig udvikling. 
Prinsesse Marie besøgte 
blandt andet Galleri Gal-
schiødt, hvor hun traf på 
prinsessen på ærten i en 
noget moderne og me-
get kunstnerisk udgave. 
Konferencen var arran-
geret af Undervisnings-
ministeriet i samarbejde 
med Nordisk Minister-
råds Sekretariat og den 
danske Unesco-natio-
nalkommission. 
Foto: Birgitte Carol Heiberg

Svendborg: Fagforeningen 
Træ-Industri-Byg, TIB, er 
klar til at sætte hårdt mod 
hårdt i sagen om de tre polske 
håndværkere, som arbejder i 
Svendborgfirmaet UDSYN’s 
ejendom på Ryttermarken.

- Vi har varslet en blokade 
og en sympatikonflikt mod 
virksomheden, siger faglig se-
kretær Bent Nielsen.

Initiativet kommer i køl-
vandet på TIB’s aktion på 
byggepladsen 26. oktober.

Fagforeningen havde fået 
tip om, at polakkerne, som 
er tilknyttet det polske en-
treprenørfirma Kuba-Pol, 
var ulovligt indlogeret i ejen-
dommens kælder, ligesom de 
angiveligt er groft underbe-
talte.

Og i denne uge mødtes par-
terne så i et forsøg på at rede 
trådene ud.

Det lykkedes ikke.

- Udsyn erkendte, at de 
havde tilladt polakkerne at 
bo ulovligt i kælderen, men vi 
kunne ikke få fremlagt doku-
mentation for deres løn, for-
tæller Bent Nielsen, som også 
oplyser, at det ikke lykkedes 
at få Kuba-Pol til at indgå en 
overenskomst.

Så nu er der varslet blokade 
og konflikt.

- Det betyder, at alle virk-

somheder på de byggeplad-
ser, Kuba-Pol er på, skal gå 
hjem, ligesom pladserne ikke 
vil få leveret materialer. Og 
så vil vi kalde alt, hvad der 
kan kravle og gå, sammen til 
demonstrationer ved bygge-
pladserne, siger Bent Nielsen.

Der vil gå tre til fire uger, 
før blokaden og sympati-
konflikten går i gang, og en 
afblæsning vil kun ske, hvis 

Kuba-Pol i mellemtiden en-
ten bliver medlem af Dansk 
Byggeri eller indgår overens-
komst med TIB, oplyser Bent 
Nielsen.

Af Finn Eriksen
fier@faa.dk

Blokade mod UDSYN-byggeri
■■ Træ-Industri-Byg■har■varslet■blokade■og■

sympatikonflikt■med■polske■håndværkere■■
i■Svendborg

TIB anklager UDSYN
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Med guitaren  
i blodet
Henning Kaae og 
band på vej til 
Danish Music Awards
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Svendborg skal 
turde mere

Kommunens  
erhvervsdirektør  

ønsker samarbejde 
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