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Fartkontrol på Kongsmarkvej
SLAGELSE: Politiets ATK-vogn var tirsdag eftermiddag mellem klokken 15.30 og 19.00 parkeret på Kongsmarkvej, hvor
hastighedsgrænsen er 40 km/t.
Det skulle vise sig at være en god idé, for ud af 100 målte
køretøjer kørte de 23 for hurtigt.
Otte personer fik desuden et klip i kørekortet, og tre måtte
indkassere en betinget frakendelse. Højeste hastighed blev
målt til 62 km/t.

Et klip på Vestmotorvejen
SLAGELSE: En anden ATK-vogn var tirsdag mellem klokken 13.30 og 19.30 placeret på Vestmotorvejen ved Slagelse,
hvor fartgrænsen er 110 km/t. I perioden passerede 5960
køretøjer, og heraf kørte de 123 for hurtigt. Der blev uddelt et
enkelt klip til en bilist, der kørte 154 km/t.
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563 nye virksomheder
kom i gang sidste år
ERHVERV: Undersøgelse placerer
Slagelse Kommune
nogenlunde midt
i feltet, når det
gælder antallet af
nystartede virksomheder sidste år. Den
lokale erhvervschef:
- Det er antallet af
arbejdspladser, der
tæller.

Af Per Vagnsø

Klassekammeraterne udgør publikum ved de årlige mesterskaber i
oplæsning. 
Arkivfoto: Anders Ole Olsen

De bedste oplæsere skal findes
SLAGELSE: Fredag er der nok en gang slagelsemesterskaber
i oplæsning i musikhuset, hvor 200 elever fra otte skoler i
Slagelse, Korsør og Skælskør skal dyste ved finalen i den
»tankesport«, der hedder oplæsning.
Ved mesterskaberne, der havde premiere i 2012, møder eleverne op med tekster, som de har øvet sig på i forvejen, og på
dagen bliver de bagefter præsenteret for en for dem ukendt
tekst, som de skal gengive som et lille læseteater i samspil
med den professionelle oplæser Esben Hansen.

Forening hjælper 88 familier

SLAGELSE: Foreningen til støtte for Rumænien har holdt
årsmøde, og efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig
med Michael Tønning som formand, kasserer Aase Krüth,
sekretær Henny Hoffmann samt Herdis Winther Olsen og
Tina Walegorski Stub som menige medlemmer.
Foreningen tæller nu 141 medlemmer, og den støtter 88 familier i Rumænien, hvor behovet for hjælp glædeligvis er
faldende.

TID OG STED

Torsdag

10.00: Kongehavecentret: Ældre Sagens krolf.
10.00-11.30: UV-hallen, Slagelse: Floorball for kræftramte
mænd.
12.00-16.00: Kongehavecentret: Kortspil/whist. Kontakt: Georg Petersen 30 32
24 83.
15.00-17.00: Havrebjerg Lokalarkiv har åbent i kælderen på skolen.

17.00-17.30: Sct. Peders Kirke:
Fyraftensmusik.
17.00: Nørrevangskirken: Orgelmatiné.
17.00: Røde Kors, Jernbanegade 7: Frivilligcenter
Slagelse holder generalforsamling.
19.00: Flakkebjerg Forsamlingshus: Hashøj Kraftvarmeforsyning holder generalforsamling.
20.00: Badeanstalten, Slagelse

SLAGELSE KOMMUNE: 2018
bød på 563 nyregistrerede
virksomheder i Slagelse
Kommune. Det fremgår af
en iværksætter-undersøgelse fra regnskabsprogrammet Dinero, som også er
nået frem til, at antallet af
nystartede virksomheder
svarer til 12 per 1000 indbyggere. På landsplan var
gennemsnittet 13,4 nye virksomheder per 1000 indbyggere mellem 18 og 64 år.
Erhvervschef Per B. Madsen, Slagelse Erhvervscenter, synes som udgangspunkt, at 563 nye virksomheder er flot, men han mener
ikke, at tallet siger så meget
i sig selv.
- Det vigtige er antallet af
arbejdspladser. Du kan jo
godt have 500 virksomheder,
hvor der kun er ejeren. Tallet kan dække over alt fra
cafeterier til holdingselskaber. Det kan være alle former for virksomheder - også
nogle med frivillig arbejdskraft, siger Per B. Madsen,
og fortsætter:

Musikhus: Koncert med
The White Album.

Fredag

11.30-12.15: Plejecentret Antvorskov: Stole-gymnastik.

UDSTILLINGER
Slagelse Museum, Bredegade:

- Antallet af arbejdspladser er det, der er berigende for samfundet, siger erhvervschef Per B. Madsen. 

Foto: Georg Hemmingsen
- Selvfølgelig fortæller det
noget om en udvikling, og
selvfølgelig kunne det være
højere. Det arbejder vi også
på, men antallet af arbejdspladser er det, der er berigende for samfundet. Vi har
oplevet en nettotilgang af arbejdspladser de senere år, og
det er det, der tæller.

Flere skal overleve

Per B. Madsen vurderer, at
udviklingen er god i kommunen.
- Der er mange, der har
mod på at starte virksomheder. Tendensen er god, og
vi har fokus på at gøre dem
levedygtige, siger han.
Det er nemlig et andet element, der efter hans mening
er vigtigere end antallet af

Åbent tirsdag-torsdag 11-16
og lørdag-søndag 11-14.
Det Gamle Trykkeri, Bredegade 11: Åbent onsdag 10-14
og lørdag 11-14.
Dansk Forsorgshistorisk
Museum, Rosenkildevej 59:
Åbent hver torsdag 10.0014.00 og søndage 13.00-15.00.
Lukket på helligdage.

nystartede virksomheder:
At flere af dem overlever på
længere sigt i stedet for at
give op efter den første tid.
Gentofte topper i undersøgelsen med 21,8 nye virksomheder per 1000 indbyggere. I bunden ligger Vejen
med 8,4. De øvrige kommuner i Region Sjælland ligger
stort set på niveau med Slagelse.

- Prøv en ny klipning

Direktør for regnskabsprogrammet Dinero, serieiværksætter Martin Thorborg, opfordrer folk til at
støtte de nye, lokale iværksættere, fordi den første tid
kan være rigtig svær for
dem.
- Når en ny frisør åbner,

BIOGRAFER
Panorama
Torsdag og fredag

15.30: Asterix og trylledrikkens hemmelighed
15.30 og 18.30: Dronningen
16.00: Den Eventyrlige Park
16.00: Hacker
16.00: Dumbo - DK tale - 2D
17.45 og 20.45: Shazam! 2D
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TIP OG
PRESSEMEDDELELSER:

LÆSERBREVE:

så prøv at blive klippet dér.
Når en ny takeaway-restaurant åbner, så bestil noget
mad dér. Når en ny butik
åbner, så se om du kan foretage nogle af dine køb dér.
Det handler om at give nye
iværksættere en chance for
at få fodfæste i lokalmiljøet,
mener han.

- Bryd mønstret

- Vi mennesker har en masse
vaner, og hvis vi ikke bryder vores egne mønstre, så
gør vi det svært at være ny
iværksætter. Uanset hvor
umage man gør sig, så har
man brug for lokal opbakning for at få succes med sit
iværksætterprojekt, lyder
det fra Martin Thorborg i en
pressemeddelelse.

18.00 og 20.30: After
18.15 og 21.00: Danmarks
sønner
18.15: Captain Marvel - 2D
20.30: Hellboy (2019)
21.00: Pet Sematary



Billetter: 58 50 58 58 el.
www.panorama-slagelse.dk
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