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Indvielse af østvendte ramper gavner erhverv og borgere
En 27 år lang kamp får sin lykkelige afslutning, når nye østvendte ramper ved motorvejsafkørsel 41 Tjæreby indvies tirsdag d. 23. oktober. Det
lokale erhvervsliv glæder sig til at vejen mod hovedstadsområdet bliver lettere tilgængelig. En ny rute vil samtidig øge trafiksikkerheden i Vemmelev, når den tunge erhvervstrafik ledes uden om byen
Der er gået lidt over et år siden første spadestik blev taget,
og nu er de to nye østvendte
ramper ved Vemmelev klar
til officiel indvielse. Den finder sted tirsdag 23. oktober
kl. 13.00 med deltagelse af
bl.a.borgmester John Dyrby
Paulsen, entreprenører, repræsentanter fra det lokale
erhvervsliv og lokale borgere.
Ramperne har været længe
undervejs.
– Vi har arbejdet på det her
i 27 år, og vi gav aldrig op. Så
det er virkelig en glædens dag,
når vi kan tage de østvendte

ramper i brug, lyder det fra
Per B. Madsen, erhvervschef
i Slagelse Erhvervscenter, der
fortsætter:
- De vil komme såvel de lokale borgere, som det lokale
erhvervsliv til gode. Det sikrer
en god infrastruktur og en god
trafiksikkerhed i Vemmelev.

Nye muligheder
Indehaver af Ostebørsen på
Industrivænget i Vemmelev,
Henrik Kastrup, ser også direkte fordele i indvielsen af de
østvendte ramper.
- Først og fremmest kan

vi være med til at passe på
børn og voksne i Vemmelev.
Det giver en lettere adgang til
sommerhusområderne, og det
bliver nemmere for os at komme til og fra virksomheden.
Men også for Ostebørsens
kunder, og ved tiltrækningen
af nye kunder, ser Henrik
Kastrup muligheder i de nye
ramper. Her vil man kunne få
yderligere gavn af virksomhedens meget synlige placering
tæt på en af Danmarks vigtigste trafikårer.
– Med de østvendte ramper
bliver det meget nemmere for

D. 23. oktober er der
officiel indvielse af de nye
østvendte ramper ved
Tjæreby.

folk, at dreje af, når de ser
vores virksomhed fra motorvejen.

Mindre støj og forurening
En anden af Vemmelev store
virksomheder, der står for en
andel af den tunge trafik lo-

kalt, er Spæncom på Borgergade. Her ser man også klare
fordele i de nyetablerede, østvendte ramper:
- For Spæncom er der primært en tidsmæssig besparelse – både i forhold til at få
sendt betonelementer af sted

til København og omegn og i
forhold til vores medarbejdere, der bor øst for Vemmelev
fabrikken. At vi ikke længere
skal køre elementerne gennem byen giver også mindre
forurening og støj for borgerne
i byen, hvilket vi også er glade
for på deres vegne, udtaler Per
Bachmann, kommunikationschef i Spæncom.
Prisen for det nye anlægsarbejde er godt 23 mio. kr.
Slagelse Kommune har investeret halvdelen af beløbet i
projektet, mens staten betaler
det resterende.

Lokal finalist til prisen som Årets Ejerleder på Sjælland
John Sashi Nielsen, ejer af J.N. Meat ApS i Slagelse, er blandt finalisterne, når Årets Ejerleder på Sjælland skal kåres
John Sashi Nielsen - ejerleder i J.N. Meat ApS i Slagelse, er en af de tre indstillede
finalister i kåringen af Årets
Ejerleder 2018 på Sjælland.
Kåringen finder sted i Ringsted Kongrescenter tirsdag den
23. oktober, oplyser PwC, der
beskriver den lokale finalist
med følgende ord:
»John Sashi Nielsen grundlagde i 1980 J.N. Meat i Slagelse
med et ønske om at producere og sælge kvalitetskød. I dag
er virksomheden en moderne

produktionsvirksomhed med
tilhørerende opskæring af
kalve- og oksekød samt pølsemagerisektion. Virksomheden
har haft en kontinuerlig høj
omsætning og indtjening på
trods af konkurrence fra større aktører, og hele udviklingen
er skabt organisk ved fokus på
udvikling af eksportmarkeder,
produktudvikling og branding.
Ejerlederens vision er at skabe en forretning med passion
for kvalitet, og han har derfor
et kontinuerligt fokus på ud-

vikling af produkterne. I 2018
opnåede J.N. Meat det ultimative mål inden for branchen,
da virksomheden blev kåret
som leverandør af verdens
bedste steak ved World Steak
Challenge blandt 208 steaks
fra mere end 20 lande. I den
forbindelse tog John Nielsen
mellemnavnet Sashi, som han
også har fået tatoveret for at afspejle virksomhedens højeste
kvalitetsprodukt og sin egen
passion for sit produkt og virke.
John Sashi Nielsen er kende-
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tegnet ved at være en dedikeret
og passioneret ejerleder, som
driver virksomheden med hele
hjertet, og som har formået at
skabe en virksomhed med en
flot udvikling og stor, organisk
vækst. Han har ligeledes et
stærkt socialt engagement og
har som led i sin passion for
bordtennis etableret en lokal
bordtennisklub.«
De øvrige nominerede til
prisen som Årets Ejerleder
2018 på Sjælland er Julie
Bruun - ejerleder i CP ApS og

Christian Emborg - ejerleder i
DKT A/S.
Det er PwC, Nykredit, Dansk
Erhverv og Finans, der står
bag prisen, som uddeles for
15. gang. Årets tema er tillid.
Sidste års vinder af Årets
Ejerleder 2017 på Sjælland var
Ejvind Pedersen fra Scanmetals A/S i Kirke Stillinge.
De syv regionale vindere går
videre til landskåringen, som
finder sted den 8. november
2018 hos PwC, Strandvejen 44,
i Hellerup.

JN Meats grundlægger og direktør
John SASHI Nielsen (tv.) med de synlige beviser på hæderen. da han blev
kåret leverandør af verdens bedste
steak ved World Steak Challenge,
blandt 208 steaks fra mere end 20
lande. Nu er han finalist til kåringen af
Årets Ejerleder på Sjælland.
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