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SEK TION 1

Palsgaard Spær er Danmarks største spærproducent med fem afdelinger i Danmark og en i Tyskland. Afdelingerne er placeret i Hampen, Kliplev, Nørresundby, Slagelse, Vordingborg samt Unseburg nær Magdeburg, Tyskland.

Virksomheden, her i skikkelse af divisionsdirektør Tobias Smith ved
siden af erhvervscenter Per B. Madsen, har i dag 230 medarbejdere,
men søger flere i Slagelse.
Foto: Mette Juhl

Ny virksomhed søger 35 ansatte
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produktionsaktiviteterne fra Vordingborg,
som lukkes ned, samt den
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Slagelse bliver dog ikke noget helt nyt bekendtskab for
virksomheden, der lokalt
tidligere har haft produktion i byen under navnet Precon. Endda i de selv samme
bygninger, som de nu indtager.

KÆMPE UDVALG I
FLOTTE GULVE &
TÆPPER I DEN LOKALE
EGULVE BUTIK

vel faglærte som ufaglærte
medarbejdere.
- Vi søger medarbejdere,
der er mødestabile og arbejdsomme. Og så er det en
fordel, hvis man kan tolke
en
produktionstegning.
Men det er ikke noget krav,
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Taget hånd om af
erhvervscentret
Jobmessen er kommet i
stand qua et samarbejde
med Slagelse Erhvervscenter og netop Jobcenter Slagelse. Særligt Slagelse Erhvervscenter har været en

stor hjælp i processen omkring etableringen i Slagelse.
- Det er en stor mundfuld at
åbne en ny afdeling, så vi er
meget taknemmelige for den
sparring og dialog, vi har
haft med erhvervscentret,
og den hjælp, de har ydet os,
udtaler Tobias Smith.
Per B. Madsen, erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter, er henrykt over virksomhedens goddag.
- Det har været en spændende proces. Det er vigtigt
for os, at virksomheder føler
sig godt behandlet og velkomne i Slagelse Kommune. Vi er rigtig glade for, at
Palsgaard Spær har valgt at
etablere sig her, og vi følger
naturligvis sagen til dørs,
så de kommer godt fra start
her, siger han.
De første leverancer fra
Slagelse forventes klar i
slutningen af 2019.

Klimaproblem
i Bildsø Strand
Debat

Gulvafdeling

at man tidligere har arbejdet med produktion af spær
eller komponenter i træ.
Oplæringen skal vi nok tage
os af, siger divisionsdirektøren.
For at komme godt på vej i
ansættelsesprocessen inviterer Palsgaard Spær derfor
til en jobmesse den 11. september, hvor interesserede
kan møde personligt op og
få en snak med virksomheden om jobmuligheder og
forventninger til de ansatte.
Messen afholdes hos Slagelse Erhvervscenter på Sdr.
Stationsvej. Tilmelding skal
ske via jobcentret.

SLAGELSE: Slagelse kommune har udsendt en lokalplan for et område ved
Violvej 2, Bildsø Strand.
Forslaget giver mulighed
for udstykning af ni sommerhusgrunde.
Spørgsmålet er imidlertid, om det er en god idé.
Jeg er i hvert fald forundret over, at der ikke er et
ord om risikoen for oversvømmelse.
Kommunen har fået beskrevet klimaproblemet i

den publikation, der hedder »Kystplan 2009«.
Den konkluderer, at
risikoen er høj i de lavtliggende arealer bag den
ubeskyttede strand.
Konkret kan man jo se
på billeder fra oversvømmelse i Næsby ved Stranden - trist.
Og så er det, man tænker, om det er en god ide
at nybygge i områder,
der sikkert vil blive oversvømmet.
Hvis nogen alligevel
vælger at investere, skal
det være på et oplyst

grundlag. At få vandproblemerne med i lokalplanen må så være kommunens opgave.
Ingen bør lokkes på glatis.

Stig Fjord Nielsen
Violvej 30
Bildsø

