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Stor interesse for lokale udbud og opgaver
Atter en erhvervssucces: Flot fremmøde til infomøde om bygge- og anlægsopgaver i kommunen. Slagelse Erhvervscenter,
Erhvervsråd og Kommune stod sammen om at samle lokale håndværkervirksomheder m.fl. Store opavemuligheder for alle - alene
Flådestation Korsør skal udvide for godt 400 millioner kroner, SK Forsyning for 150 og boligselskaberne for 200 mill. årligt

D

er prioriteres bygge- og
anlæg i Slagelse Kommune i disse år - uanset
flertalsfarve i byrådet.
Ok, nogle år går det indimellem lidt mindre godt,
når det kommer til realiteterne. Altså selve udførelsen og gennemførelsen.
Ikke desto mindre var
det et særdeles godt initiativ, der forleden blev taget
til et samlende informationsmøde i Musikhuset
omkring aktuelle Bygge- og
Anlægsopgaver i storkommunen Slagelse.
Masser af udbud

Op imod 130 interesserede
og relevante aktører og
virksomheder var tilmeldt,

da Slagelse Kommune,
Erhvervscentret og Erhvervsrådet gik sammen
om arrangementet.
På programmet stod primært kommunens almindelige udbudspolitik og en
række konkrete projekter.
Dertil information om
kommende opgaver hos
SK Forsyning, Flådestation Korsør og de særdeles
aktive boligselskaber. Med
store projekter og muligheder for de vågne!
Villum bød velkommen

Det var viceborgmester og
udvalgsformand Villum
Christensen, LA, der både
bød velkommen og også
nogle timer senere også
afrundede dagen, inden alle
blev budt på en god snak

Her ses et udsnit af de mange interesserede fremmødte ved det
gode infomøde i Musikhuset. I forgrunden ses bl.a. udvalgsformand Villum Christensen, LA - og blandt de lyttende ses også
Venstres lokale formand Knud Vincents. Foto: Mogens Schelde

over »et lettere traktement«.
Og det fælles ønske er
jo, at flere og flere lokale
virksomheder forhåbentlig
får lyst til – og mulighed
for – at byde ind på diverse
opgaver.
Og der er virkelig tale om
investeringer i millionklassen, når Slagelse Kommune, SK Forsyning, boligselskaberne og Flådestation
Korsør liner kommende,
lokale bygge- og anlægsprojekter op.
Kæmpe investeringer...

Villum Christensen siger
til VDonline og Søndagsavisen, at han var vældig
fornøjet med mødet og dets
afvikling.
»Det er meget direkte
måde at møde de erhvervsdrivende på, og jeg tror
mange også blev overrasket
over, hvor store investorer
vi (også) har hos Flåden
med ialt ca. 450 mill kr.,
boligselskaberne med over
200 mill kr årligt, og SK
Forsyning med 150 mill, kr
årligt.
Og så har vi slet ikke
nævnt det kommende rådhusbyggeri,« fremhæver
Villum Christensen.
Et godt initiativ

Informationsmødet var
primært henvendt til lokale
entreprenører, håndværksvirksomheder samt øvrige

Stillinger

Vi søger en kollega i økonomiafdelingen
Til vores økonomiafdeling søger vi
en medarbejder snarest muligt.
Vi forestiller os, at du:
•
•
•
•
•

Er regnskabsuddannet
Er rutineret bruger i finans-,
debitor- og kreditorbogholderi
Har kendskab til Dansk Fjernvarmes økonomisystem
Er rutineret it-bruger i Officepakken
Kommer fra en lignende stilling.

Vi forventer bl.a., at du har engagement, føler og tager ansvar samt
udviser initiativ.
Stillingen er på fuld tid, og du kan se
frem til en spændende hverdag.

interessenter, der kan have
en interesse i at byde ind
på de kommende bygge- og
anlægsopgaver indenfor
Slagelse kommunes grænser.
Og det var bestemt projekter af en betydelig størrelse, der blev præsenteret
fra scenen i Musikhuset.
Som nævnt var det Slagelse Kommune, Slagelse
Erhvervscenter og Slagelse
Erhvervsråd, der havde
taget initiativ til mødet for
at fremme muligheden for
lokal deltagelse i udbud af
de konkrete projekter, der
skal gennemføres indenfor
de næste år.
Mange fortalte...

Der var derfor også oplæg
undervejs fra både Slagelse
Kommune, SK Forsyning,
de lokale boligselskaber
samt fra Flådestation
Korsør.
Derudover havde Kim
Bøhmert, udviklingschef
i HJ Huse, noget på hjerte
omkring vigtig bære-
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Af John Hansen

Spændende projekter

Blandt indlægsholderne
var bl.a. anlægschef Torben
Kofoed fra SK Forsyning.
Han fortalte om flere byggeog anlægsprojekter fra SK
Forsynings side - og de er jo
altid i vejen eller i jorden!
Foto: Schelde

dygtighed i fremtidens
byggeri.
Anlægschef Torben Kofoed fortalte om SK Forsynings
planer, og byggechef Mogens
R. Aaskov om initiativerne
hos boligselskaberne.
Fremtidens Flådestation
Korsør tog kommandørkaptajn Steen Engstrøm sig
af, mens centerchef Rune
Overlade berettede om
kommunens udbud, opgaver m.m.

Pædagogisk leder
Vi søger en daglig leder til Friluftsgården.
Friluftsgården en integreret naturinstitution med både vuggestue
og børnehave.
Har du lyst til at være daglig leder af en lille afdeling på en stor
institution?
Har du lyst til at arbejde på en institution, hvor vi er ude stort set
hele dagen, året rundt?
Ansøgninsfrist d. 12. december
Ansættelse fra d. 1. februar.
Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst mellem BUPL og
Dansk Friskoleforening

Læs mere om stillingen på
www.affaldplus.dk/job.
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»Jeg synes, det er nogle
rigtig spændende projekter,
vi her har på tegnebrættet,
og det med investeringer i
millionklassen.
Alene Flådestation Korsør
investerer i omegnen af 400
millioner kroner i udvidelser,« påpeger en forventningsfuld Per B. Madsen,
erhvervschef i Slagelse
Erhvervscenter, overfor
VDonline og Søndagsavisen.
Og Per B. fortsætter:
»Mødet her er en god mulighed for at komme i dialog
med bygherrerne samt
skabe netværk og kontakter
i branchen, så vi lokalt kan
være med i udbudsrunder
og derigennem øge mulighederne for at sikre lokale
interesser og arbejdspladser fremover.«
Også det nye Campus
Slagelse og udviklingen
ved Slagelse station var fint
fremme ved det store bygge- og anlægsmøde. Mere
om mødet følger også i en
senere artikel.

Læs mere på
www.efterskole.nu/job

