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Tom Frederiksen, indehaver af
Bin2Bil A/S

Asienvej, og vi glæder os til
at byde kunderne velkommen
i et helt nyt, moderne bilhus
næste forår, siger Tom Frederiksen, der i Slagelse åbner
med forhandlingen af Ford
og Volvo.
- Det er en god udnyttelse
af et ledigt erhvervsareal på en
ideel placering. Et nybyggeri
af den størrelsesorden, godt
3.500 kvm., det syner af noget,
siger Per B. Madsen.

Nyt bilhus på vej i Slagelse

Plads til yderligere vækst i området
Han bemærker, at der samlet
set endnu er omkring 40.000
kvm. ledigt erhvervsareal til
rådighed på Japan-/Kinavej,

men her er man begrænset
i forhold til størrelsen på det
enkelte byggeri. Derfor er det
en fordel for Slagelse som
erhvervskommune, at man
her har kunnet tilbyde et nyt
område, der tilmed skaber
god sammenhæng med eksisterende erhverv.
- Med det nye bilhus på Asienvej bliver det også lettere
at skabe en sammenhæng til
udvidelser på øvrige, ledige erhvervsarealer i Slagelse Vest,
der har en optimal placering
med god infrastruktur, helt tæt
på motorvej E20 og omfartsvejen, pointerer Per B. Madsen.
Erhvervschefen minder
i den sammenhæng om, at
Slagelse Erhvervscenter altid
står til rådighed, når det gælder vejledning omkring køb,
salg og leje af erhvervsarealer
i hele Slagelse Kommune.

Opførelsen af et helt nyt, moderne bilhus på Asienvej, og de deraf følgende 20 nye arbejdspladser, skaber stor glæde på Slagelse Erhvervscenter, hvor erhvervschef Per B. Madsen hilser Bin2Bil A/S ved Tom Frederiksen velkommen til byen
- Det er en rigtig god nyhed
for byen, lyder det fra en glad
erhvervschef Per B. Madsen.
Ikke alene ser han nybyggeriet
på Asienvej som en forskønnelse af indgangen til Slagelse
Vest-området, at der også føl-

ger 20 nye arbejdspladser med
til byen, endda med mulighed
for endnu flere på sigt, vækker
stor begejstring.
Indehaver af Bin2Bil A/S,
Tom Frederiksen, har igennem
længere tid haft kig på at åbne

forretning i Slagelse. Bin2Bil
A/S er i forvejen repræsenteret i Holbæk, Kalundborg
og Næstved med forhandling
af mærkerne Ford, Renault,
Dacia, Mazda og Volvo Service. Nu er brikkerne faldet

på plads, og han ser frem til
at tage hul på byggeriet.
- Det har været en rigtig
god dialog og proces med
både Slagelse Erhvervscenter
og Slagelse Kommune. Det er
en ønskeplacering for os på

Erhvervschef Per B. Madsen sammen med Tom Frederiksen

- Det er altid spændende,
når man laver et nyt tiltag,
om det bliver en succes. Vi
er meget positivt overrasket

over den store opbakning der
har været. Både fra udstillere og ikke mindst det flotte
besøgstal. Vi fik vist, at alt til

Stor interesse for bryllupsevent
Der var masser af inspiration
til den store dag, da VestsjællandsCentret og Ivalos Bryllup søndag have inviteret til

bryllupsevent. - Eventet var
en stor succes med masser af
besøgende, fortæller centermarketing manager Jane Dahl.

DIN GARANTI FOR
KVALITETSBEVIDST
BILPLEJE

- Der blev lavet både aftaler og
ordrer hos de aktive udstillere.
Eventet vil helt sikkert blive
gentaget igen til næste år.

brylluppet faktisk kan købes
lokalt, konstaterer Jane Dahl
og Pernille Ivalo Frandsen.
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SKAL VI OGSÅ SKABE VÆRDI FOR DIG?

• 30 ÅRS ERFARING
• PROFESSIONEL RÅD OG VEJLEDNING
• OVERHOLDER LEVERINGSTIDER- OG AFTALER

Få et tilbud
på indendørs
rengøring af
din bil samt
lakforsegling
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