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Detailhandel i Slagelse skal styrkes
En detailhandelskoordinator ansættes nu i Slagelse Erhvervscenter, Business Slagelse betaler! Det sker efter den store analyse og forårets møde på Vilcon. Bred politisk opbakning til initiativ for alle tre købstæders handelsliv, men primært handler om
Slagelse by. Erhvervschef Per B. Madsen håber at få stærk profil klar på posten hurtigt efter sommerferien
Af John Hansen

»Vi vil lægge et stort
arbejde i at finde den helt
rette til jobbet – én, der
kan holde fokus på detailhandlen og effektuere på
de handlingsplaner, der nu
er lagt frem.
Det skal ske i tæt dialog
og samarbejde med detailhandlen, kommunen og
øvrige interessenter,« siger Slagelses erhvervschef
Per B. Madsen, der understreger, at det øvrige team
i Slagelse Erhvervscenter
fortsat vil have fokus på
at vejlede og service alle
erhvervsdrivende uanset
branche.

S

lagelses første og største
store erhverv - blandt
mange - er handel.
Detailhandel.
Den detailhandel, der er
så stort fokus på netop nu
i ikke mindst Slagelses bymidte - og helt aktuelt med
Vestsjællandscentrets flotte
50 års jubilæum.
Og den vigtige lokale detailhandel skal nu fremover
styrkes med ansættelse af
en detailhandelskoordinator.
Tre købstæder...

Et længe næret ønske i eksempelvis Business Slagelse, den tidligere Slagelse Erhvervsforening, ser dermed
ud til at gå i opfyldelse.
Med opbakning fra både
politisk side i Erhvervs- og
Teknikudvalget samt fra
alle tre lokale erhvervsforeninger i kommunen,
Business Slagelse, Skælskør Erhvervsforening og
Korsør Erhvervsforening,

Efter sommerferien...

Glimt fra den store samlende detailhandelskonference i foråret på Vilcon ved Sørbymagle.Arkivfoto

ansættes der nemlig nu en
detailhandelskoordinator i
Slagelse Erhvervscenter.
Og det er da også BS,
der finansierer den nye
post - ud fra de ca. 500.000
kroner, som hver af de tre
erhvervsforeninger får at
arbejde med om året.

I år fylder Vestsjællandscentret 50 år, og det har stort set altid
været en magnet for handelshovedstaden Slagelse. Den lokale
kunstner Knud Erik Sørensen har inde i centret præsteret dete
nye, store maleri. Arkivfoto

Hermed tages det første
og vigtige skridt i arbejdet
med de handlingsplaner,
som de tre erhvervsforeninger selv har udformet
i kølvandet på den nye
detailhandelsanalyse.
Strategi og fokus

»Det har længe været et
ønske fra Business Slagelses side at få tilført nogle
ekstra ressourcer til at løfte
opgaven med at understøtte
detailhandlens udvikling.
Og det får vi her.
Med en detailhandelskoordinator, der arbejder primært i Slagelse, men også
i Skælskør og Korsør, får
vi en, der kan holde fokus,
koordinere indsatserne i de
tre byer og som kan være
med til at lægge en strategi
for fremtiden,« pointerer
Torben Kjerulff, formand
for Business Slagelse.
Og Kjerulff tilføjer:
»Der er nok af opgaver
at tage fat på, men vi må
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sande, at der er mangel
på frivillige hænder til at
udføre dem.
Derfor er vi rigtig glade
for, at der nu er bred opbakning til at ansætte en
detailhandelskoordinator.«
Og på dette punkt er
der - trods nye uenigheder
i byrådet omkring f.eks.
Stigsnæs Havn og Korsør
Havn m.m. - bred enighed
om blandt de folkevalgte på
rådhuset.
»Det her er en beslutning,
som man er enige om i
erhvervsforeningerne, og
det bakker vi naturligvis op
politisk,« noterer viceborgmester og udvalgsformand
Villum Christensen, LA.
»Med en detailhandelskoordinator får byerne ikke
bare ekstra ressourcer til de
arbejdsopgaver, der følger
med at løfte detailhandlen,
men også en specialistviden, som det kræver,« på-
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Detailhandelskoordinatoren vil blive ansat i
Slagelse Erhvervscenter
og han/hun skal indgå her
i den øvrige stab af medarbejdere.

Per B. Madsen har gennem utallige år været en drivkraft og
sikker skanse indenfor Slagelses handels- og erhvervsudvikling. Og erhvervschefen forsikrer, at man nu går efter at få en
rigtig god mand/kvinde som detalihandelskoordinator.

Vi kan hjælpe dig...
Vores bandagist Henrik Forssling
er specialist i støttende bandager
og hjælpemidler til kroppen.
Mere
end 25 års
erfaring!

✔ 5 års produktgaranti
✔ Levering ✔ Tilslutning
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Per B.: Finde den rette

Vigtig politisk opbakning

ALL INCLUSIVE

Husk vi er eksperter
i varmepumpe løsninger
til både hjemme
og i sommerhuset.

peger Villum Christensen,
formand for Erhvervs- og
Teknikudvalget.

Stillingen som detailhandelskoordinator vil blive
slået op hurtigst muligt.
»Og så regner jeg med,
at vi har en god koordinator klar efter sommerferien. Der er brug for en
ekstra indsats, for detailhandlen er udsat for stærk
konkurrence fra flere sider
i disse år,« understreger
Per B. Madsen tirsdag
overfor Søndagsavisen.
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Skift låger, skuffer,
evt. bordplade.
Så har du et nyt køkken.

Ring på
25 67 17 77
og aftal tid
til et GRATIS
hjemmebesøg

Bestil tid på
tlf. 58 53 14 41
eller se mere på
www.bandagisten.dk

Vores viden
– er din bevægelse

Kjartan Søgaard

Tlf. 70 444 222
www.skfn.dk
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Åbningstider:
Mandag-fredag
9.00-17.30.
Rådhuspladsen 8 - 4200 Slagelse
- Tlf.
58 53 14
41 Lørdag 10.00-13
Åbent mandag-fredag kl. 9.00-17.30 samt lørdag kl. 10.00-13.00

