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De nominerede klar til
årets Erhvervs Award
ERHVERVSFEJRING:
Fem priser skal
uddeles på Gardehusarkasernen fredag 8. november. De
nominerede er nu
klar.

Af Arne Svendsen
SLAGELSE KOMMUNE: For
første gang danner Gardehusarkasernen i Slagelse
rammen om femte udgave
af Erhvervs Awards fredag
den 8. november.
Her samles 450 gæster fra
det lokale erhvervsliv til
en gallaaften, hvor fem erhvervspriser skal uddeles.
En aften med fokus på hyldest af vores lokale succeser.
Der er lagt op til en brag
af en gallaaften, hvor en
udsøgt middag og topunderholdning er med til at festliggøre uddelingen af fem
lokale erhvervspriser. Her
får alle lejlighed til at hylde erhvervssucceserne og
netværke på en utraditionel
måde.
- Opbakningen til arrangementet fra det lokale erhvervsliv, som både sponsorer og deltagere, er overvældende, og vi ser frem til
at kvittere med et brag af

450 deltager i årets ErhvervsAward på Gardehusarkasernen. Her et glimt fra sidste års prisfest på Comwell
i Korsør. 
Foto: Evan
en festaften. Med arrangementet ønsker vi at bringe
de lokale succeser frem i
lyset og hylde dem, der hver
dag gør en indsats for vores
lokale erhvervsliv, siger erhvervskonsulent
Morten
Hass Augustsen fra Slagelse
Erhvervscenter, der er arrangør af Erhvervs Awards.

Her er de nominerede

Han siger videre, at det i år
er en ekstra glæde, at der
skal uddele en ny pris, der
sætter fokus på klima og bæredygtighed.
- Et emne som vi er nødt til
at forholde os til og tage ansvar for – også i erhvervslivet, siger Augustsen.

De nominerede til årets
fem priser er:
Iværksætterprisen v/Slagelse Erhvervscenter:
•
Kystfisker
Kompagniet.
•
Dryfruit.
•
Mërk Design og Innovation.
Grangia Erhvervsprisen
v/JCI Slagelse:
•
Lars
Nellemann
Olsen
(Sjællands
Tømrer-SnedkerService).
•
Michael Weber Andersen (Tøvestensgaarden).
•
Jim Allan Jensen
(Topgrej.dk).
Sydbank og SK Forsynings
Klima- og Miljøpris:
•
Glænø Kalv & Ko

ved Henrik Terkelsen.
•
HJ Huse.
•
Stop Spild Lokalt.
Initiativprisen v/Slagelse
Erhvervsråd:
•
XL Byg Grønvold &
Schou.
•
Atlantia.
•
Optimus Anlæg.		
PwC’s Eksportpris i Slagelse Kommune:
•
JN Meat International.
•
EBK Huse.
•
Pro-Safe.

Stærkt samspil

I rollen som konferencier
kan gæsterne i år møde musiker, skuespiller og enter-

Glænø Kalv & Ko ved Henrik Terkelsen er sammen med HJ Huse og
Stop Spild Lokalt nomineret til den nye klima og miljøpris, som er
sponseret af Sydbank og SK Forsyning.
Privatfoto
tainer Martin Brygmann,
mens underholdningen er
lagt i hænderne på Anne
Dorte Michelsen og Maria
Bramsen, tidligere kendt fra
Tøsedrengene, samt lokale
POPlic Service, der sammen
med A-holdet, en tre mand
stor blæsergruppe, sørger
for musikken aftenen igennem.
Menuen skabes og serveres i et samarbejde mellem
Vikar & Gastronomi ved
Carsten Emborg samt op
mod 40 tjener- og gastrono-

melever fra ZBC. Desuden
har frivillige fra JCI Slagelse igen bistået med praktisk
hjælp.
- At vi på denne måde skaber samspil mellem erhverv,
uddannelse og det frivillige foreningsliv siger noget
om, hvor mange stærke ressourcer vi har her i Slagelse
Kommune, og at sammen
kan vi skabe noget meget
stort, siger Morten Hass
Augustsen.

Byskov Allé-sagen: Mulig
hovedmand varetægtsfængslet
KNIVSTIK: En efterlyst person er nu
blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for medvirken
til et voldsomt knivstikkeri på Byskov
Allé sidste år.

Af Kim Brandt
SLAGELSE: En mand af udenlandsk herkomst blev mandag formiddag varetægtsfængslet i foreløbig fire uger
- frem til den 14. november.
Han er sigtet for forsøg på
manddrab og grov vold, da
han er en del af en større sag
om knivstikkeri i Byskovparken sidste år.
Mens flere personer allere-

de er dømt i sagen, som Sjællandske også har omtalt flere gange, så har politiet ikke
været i stand til at finde den
mand, der nu er blevet varetægtsfængslet - før nu:
- Han dukkede aldrig op i
retten sidste år, og vi har en
formodning om, at han var i
udlandet, siger anklager Susanne Bluhm til Sjællandske.
Men manden blev altså
spottet i København i sidste
uge, og så kunne politiet slå
til.
Hans anholdelse blev opretholdt i tre gange 24 timer,
før han blev fremstillet i
grundlovsforhør mandag.
Det skyldes ikke mindst,
at det først efter lørdag igen
blev tilladt for Retten at
bruge teleoplysninger - oplysninger, som er vigtige for
den aktuelle sag. Anklage-

ren forventer ikke, der går
så lang tid, før der bliver afsagt dom i sagen.
- Langt størsteparten af
efterforskningsarbejdet er
jo lavet for længst, så jeg regner med, at sagen kan afsluttes ret hurtigt, siger hun.

Mulig hovedmand

Den såkaldte »Byskov Allé-sag« kulminerede den 1.
juni sidste, hvor et maskeret »tæskehold« fra Københavns-området
pludselig
dukkede op på Byskov Alle
og blandt andet tildelte en
mand syv knivstik.
Tre deltagere fra tæskeholdet fik siden hver mellem 50
dages og fire måneders ubetinget fængsel - den længste
straf på to år og seks måneders ubetinget fængsel fik
den 25-årige Abdallah Walid
Hamadeh, som også i retten

erkendte, at han førte kniven, der blandt andet perforerede en lunge og kostede
et livsfarligt blodtab hos offeret.
Den 20-årige Abdullah Rebeh Al-Enazi blev idømt to
års ubetinget fængsel for sin
deltagelse i overfaldet, der
af flere blev betegnet som
»æresvold«. Hele balladen
bunder nemlig i, at en 30årig kvinde fra Slagelse tillod sig at afvise tilnærmelser fra en 28-årig mand, der
dengang stadig var efterlyst
af politiet og formentlig opholdt sig i Libanon.
Men domsmandsretten i
Næstved mente i stedet, at
den grove vold og chikane
mod Slagelse-familien mere
bundede i jalousi end i religiøs ære.
Det lykkedes ikke Sjællandske mandag at få flere

En mand var tæt på at forbløde efter et knivstik på Byskov Allé 1. juni
sidste år. Nu er endnu en person i sagen blevet varetægtsfængslet.
detaljer om den mand, der
nu er varetægtsfængslet.
Men da sagen kørte sidste
år, var det kun den formodede bagmand, som var i
udlandet - formentlig i Libanon. Og hvis den nu va-

retægtsfængslede mand er
identisk med ham, så kan
det reelt være den egentlige
hovedmand, der nu er fanget. Det vil den kommende
retssag formentlig kaste lys
over.

