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SLAGELSE

Sjællandske n MANDAG 2. MARTS 2020

SEK TION 1

Nyt samlingssted fejres
POSTHUS: Slagelses centrale hus for
håndtering af breve
og pakker er blevet
samlingssted for
erhverv og erhvervsfremme i tre etager
med fokus på eksperimentering, vækst
og udvikling. Fredag
6. marts inviteres
der indenfor til fejring af de nyrenoverede rammer.

SLAGELSE: Posthuset på Sdr.
Stationsvej i Slagelse har
henover efteråret og vinteren gennemgået en større
renovering. Det sidste byggestøv er nu fejet op, og det
skal fejres. Derfor inviterer
Slagelse Erhvervscenter og
Destination Sjælland fredag 6. marts kl. 13.30-16.00
indenfor til fejring af huset i
sin nye helhed.
Fejringen indledes med
en fælles velkomst, hvor

Posthuset på Sdr. Stationsvej i Slagelse har henover efteråret og vinteren gennemgået en større renovering, og nu er det blevet tid til at
fejre forvandlingen.
der blandt andet vil være
oplæg ved borgmester John
Dyrby Paulsen, viceborgmester Villum Christensen
og iværksætter Miguel Calderon fra Another Solution
med fokus på iværksætteri.
Herefter er der mulighed
for rundvisninger i hele huset, blandt andet inviterer
Destination Sjælland indenfor til Housewarming i deres
nye lokaler på 2. sal.

Kunst, musik og cocktails

Eftermiddagen byder i øv-

rigt på musik, kunstudstilling ved Jan Hanzen fra
Skælskør, introduktion til
Coding Pirates, tangsnacks
fra Omø og cocktails fra Ministerposten.
De erhvervsdrivende og
posthusets brugere glæder
sig til at byde indenfor og
vise den nye version af huset
frem.
- Det er en klar styrke for
vores kommune med et hus,
som det vi har fået skabt her.
Posthuset står nu endnu
stærkere som omdrejnings-

punktet for lokal erhvervsfremme
og
udvikling.
Styrken ligger særligt i, at
vi har samlet så mange forskellige funktioner her fra
både erhverv, kultur og foreningslivet på en rigtig god
placering tæt på centrum og
samtidig også helt tæt på det
nye campusområde, så vi
kan få styrket samarbejdet
med vores lokale uddannelsesinstitutioner, udtaler Erhvervschef Per B. Madsen
og tilføjer:
- Det her bliver stedet, hvor
alle, der har med erhverv og
erhvervsudvikling at gøre,
kan mødes og få sat skub på
vækst og udvikling.

Kontor og eksperimenter

Posthusets 2. sal er blevet
sat i stand med indretning
af nye kontorer og dertil hørende fælles- og mødefaciliteter. Kontorerne kan lejes
af etableret erhverv og der er
allerede masser af interesse
for lokalerne.
Også i postbutikken og
pakkehallen i stueetagen er
der blevet udført en række
forbedringer. Det rå og rustikke udtryk er dog bevidst
blevet bibeholdt, blandt
andet har man valgt at bevare den gamle, postkasserøde bankboks, der får helt
ny funktion. Her kan man
blandt andet ”sætte en god
dag i banken”.
I Pakkehallen har cocktailbaren
Ministerposten
igen slået dørene op til
drinks og hygge i weekenden.

Erhverv i fokus på 1. sal

Kom til fejring af POSTHUSET
FREDAG 6. MARTS
KL. 13.30-16.00

Ovenpå byggerod er vi nu klar til at byde indenfor i den nye version af
POSTHUSET på Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse. Kom og oplev:
• Tangsnacks, eksperimenterende cocktails og musik
• Fra eksperiment til iværksætteri - hvordan fejl kan føre til innovation
• Rundvisning i Posthuset
POSTHUSET danner rammen om eksperimentering, erhvervsfremme og udvikling i tre etager:
Stuen
Postbutikken og Pakkehallen, det eksperimenterende miljø.
1. sal
Slagelse Erhvervscenter og Vækstfabrikken Slagelse, sparring og erhvervsfremme dør om dør
med et spiremiljø for nye iværksættere.
2. sal
11 kontorer med tilhørende fællesfaciliteter, der kan lejes af etablerede virksomheder samt
Destination Sjællands nye adresse.

ww.slagelseerhvervscenter.dk - facebook - LinkedIn

På førstesalen i Posthuset holder Slagelse Erhvervscenter fortsat til.
Det er stedet for sparring
til virksomhedsudvikling,
hvad enten du ønsker at
starte som iværksættere
eller allerede er etableret
erhverv, der ønsker at flytte, udvide eller sætte skub i
væksten.
En af de sidst ankomne
i medarbejderteamet er
Eventkoordinator Helle S.
Madsen, der herfra servicerer foreningerne Business
Slagelse, Slagelse Festuge
samt Sct. Michaels Nat.
Dermed knyttes et endnu
tættere bånd imellem erhvervslivet og det frivillige
foreningsliv.
Slagelse Erhvervscenter
står for den daglige drift af
Vækstfabrikken Slagelse,
der er for nye iværksættere.
Kom og oplev lidt af stemningen her under fejringen
fredag.
Alle er velkomne til fejringen og ved selvsyn få et indblik i Posthuset anno 2020,
hvor det nu summer af erhverv, aktivitet og liv på alle
etager.
sol

Over 170 borgere - kommende og nuværende pensionister - fik inspiration til et aktivt seniorliv, da der lørdag var indbudt til inspirationsdag på Gerlev Idrætshøjskole. 
Foto: Slagelse Kommune

170 borgere så
frem mod et
aktivt seniorliv
SLAGELSE: Når arbejdslivet
slutter, starter et nyt - og det
behøver aldeles ikke at være
et kedeligt af slagsen, for
mulighederne for aktivitet
er mange.
Derfor inviterede Slagelse
Kommune lørdag alle nye
eller kommende pensionister til en inspirationsdag
på Gerlev Idrætshøjskole.
Her stod en lang række
organisationer,
klubber,
foreninger og aftenskoler
klar til at fortælle om mulighederne for, hvad den nye
fritid og de mange timer, der
pludselig bliver til overs i
hverdagen, kan bruges til
og muligheden for at blive en
del af et nyt fællesskab.
- Vi har så mange aktiviteter og fællesskaber rundt
omkring i kommunen. For
når arbejdslivet slutter, så
starter et nyt kapitel, og det
er vigtigt at holde sig i gang
hele livet, siger Ali Yavuz
(S), der er formand for fore-

byggelses- og seniorudvalget i Slagelse Kommune.

Nøglen til trivsel

Der er flere gode grunde til
at dyrke et fællesskab og måske også få sved på panden,
når seniortilværelsen banker på.
- Vi håber, at flere bliver
opmærksomme på de ting,
vi har i kommunen, og måske tilmelder sig, så de kan
være sammen med andre i
gode og sunde fællesskaber.
Fællesskaber er med til at
øge trivslen og den mentale
sundhed. Det er med til at
forebygge blandt andet ensomhed. Vi ved, at forskellige aktiviteter kan være med
til at afhjælpe det, siger Ali
Yavuz.
Der var stor tilslutning til
inspirationsdagen, hvor de
første 150 tilmeldinger strøg
ind i en ruf. Godt 170 borgere
deltog.

Forskningen viser, at meningsfulde fællesskaber styrker individets
trivsel.

Erichsen er imod dyr cykelsti
SLAGELSE KOMMUNE: - Jeg ønsker en ny planlægning af cykelstier, hvor trafiksikkerhed får større opmærksomhed.
Det siger Flemming Erichsen (S) som supplement til artiklen i torsdagsavisen, hvor vi citerede ham for at sige, at
Slagelse Kommune bruger alt for få penge på cykelstier i forhold til sin størrelse.
Han ønsker samtidig at korrigere i citatet om, at han går
ind for at fuldføre målsætningen om at forbinde kommunens købstæder med cykelstier, sådan som det blev planlagt
tilbage i 2015.
- Jeg var imod cykelstien langs Vårby Bakke mellem Slagelse og Vemmelev. Her var udgangspunktet, at den skulle
koste 12 millioner kroner, men den er nået op på at koste
22 millioner kroner, siger Erichsen, der nævnte disse tal på
byrådsmødet, dog uden at præcisere, at han var imod projektet.

