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Fejrer Posthuset i ny version 2020
Fredag 6. marts fra kl. 13.30 fejrer man på Posthuset og Erhvervscentret i Slagelse, at man virkelig har fået samlet
erhvervsservice og erhvervsudvikling, vækst, turisme og byliv, i én nu nyrenoveret agtværdig bygning. Erhvervschef
Per B. Madsen & Co. slår dørene op for alle interesserede
Af John Hansen
Det gode gamle posthus på
Sdr. Stationsvej i Slagelse
gemmer på mange gode år,
megen aktivitet og særdeles
mange fortællinger.
Rummer også ren historie
- på flere planer.
Og historien udvikler sig
faktisk hele tiden.
Og mens f.eks. den gamle Godsbanegård i modsatte
ende af stationsvejen røg for
ren modernitet, så står selve
Posthuset - flot renoveret - nu
mere end klar til at udvikle
en stor del af fremtiden i hele
Slagelse Kommune.
Milepæl på fredag
Fredag den 6. marts er - som
også beskrevet i ugeavisen i
sidste uge - udset til at skulle
blive en ny ægte milepæl i den
agtværdige og i øvrigt moderniserede gamle, røde bygning.
En bygning, der viser vejen
fra ikke blot togstationen og
bus-banebyen, men også fra
fremtidens Campus Slagelse,
lige direkte op imod selve by-

dinatorer, udvikling der har
forbindelse til både uddannelse (Campus Slagelse m.v.)
og hele kommunen.
Slagelse Erhvervscenter har
fundet sin plads.
Det samme har ansatte og
ildsjæle, der arbejder med
emner som markedsføring,
bymidter, turisme, erhvervsforeninger og landudvikling,
vækst og markedsføring.

Erhvervschef og kommunal ildsjæl gennem årtier Per B. Madsen (Korsør, Slagelse)
glæder sig til at få hele huset i offensiven - her ses Per B. fra den succesfulde
Erhvervs Award i efteråret 2019. Arkivfoto: Evan
kernen med torve, pladser og
forretningscenter.
Fredag fra kl. 13.30 til 16 vil
erhvervschef Per B. Madsen
og hans folk - sammen med
masser af gæster - nemlig
kunne fejre og markere, at
Posthuset genindvies i en ny
version »som centrum for eksperimentering, erhvervsfremme og -udvikling.«

Har fundet sin plads
Som Per B. Madsen selv udtrykker det, »så summer hele
huset fra stue til kvist - efter
storrenoveringen - nu af liv
og aktivitet, der alt sammen
har til formål at skabe udvikling.«
Og det angår såvel detailhandel som erhvervsliv generelt, iværksættere og koor-

Bestil vores populære fisketapas
til 2 personer for kun

215,-

Tilbud på dagen...
Posthuset vil fremover kunne rumme mange forskellige
initiativer, møder og arrangementer.
Uge Nyt har været rundt og
kigge - og set at her virkelig
er faciliteter og muligheder.
Omkring den nye version af
Postvæsenet og fest-arrangementet fredag 6. marts bruger
Per B. Madsen i øvrigt overskriften »Fra eksperiment til
erhverv«.
»Det bliver nemlig muligt at
høre spændende oplæg, smage eksperimenterende mad og
drikke samt naturligvis at få

Kvalitets scooter med
lille venderadius til den
helt rigtige pris

Åbent

reservedele - tilbehør - udstyr

Husk!
30 års jubilæum
fejres med
Godkendt til 2 personer,
åbent
Hus
nummerplade og skivebremser,
CABINO
lørdag
inkl. Dobbelt batteripakke
( Uden
kørekort )
Godkendt
til 2 personer
,
den 18. april
Pris

Vores store
byggeudstilling giver
dig uvurderlig indsigt
og inspiration, når du
går med planer om
modernisering af dit
hjem og din have...

34.900,-

nummerplade og skivebrem
inkl. Dobbelt batteripakke
Besøg vores butik og)se det store udvalg!
( Uden kørekort

mobila
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Vi passer godt
på din bil
• Vi udfører service og reparation af ALLE
bilmærker – også inden for garantiperioden
• Altid gode priser på eftersyn
• Din lokale Honda specialist
DIN TRYGHED FOR AT GARANTIEN BEVARES

v/Denis Bertelsen

Rugvænget 34 • 4200 Slagelse • Tlf. 5852 1282
Sorøvej 19 • 4200 Slagelse • Tlf. 5855 4400
gogs@gogs.dk • gogs.dk

Og her i foråret 2018 ringede borgmesteren med klokken for, at nu skete der
noget nyt - her en indvielse fra først på året ’18. Siden er erhvervscentret udviklet
yderligere... Arkivfoto: Poul Hansen
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VELKOMMEN
I VESTSJÆLLANDS STØRSTE BYGGEUDSTILLING

neren Destination Sjælland
har hjemme.
Og Destination Sjælland
med bl.a. turismen (Og Tour
de France-eventen) er også
medvært ved fredagens store
arrangement.
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17.900,-17.900,-

Følg ”Slagelse fiskehus” på Facebook
og få nyheder, tilbud og opskrifter.

Et alsidigt udbud
Man kan bl.a. få et kig ind i
Pakkehallen og Postbutikken,
Slagelse Erhvervscenter og
Vækstfabrikken Slagelse.
Dertil kommer de nye kontorer til udlejning på 2. sal,
hvor nu også samarbejdspart-

FØNIX 204

Pris

Vestergade 26  4200 Slagelse  Tlf. 2045 4690

en rundvisning i hele huset,«
fortæller erhvervschefen.

Sådan så Posthuset ud i de nye, gamle
dage - hvor man ikke helt vidste, om
det var købt eller solgt. Nu fungerer
det i stort Erhvervscenter-regi som
samlende punkt for den vigtige lokale
udvikling...Arkivfoto: Mogens Schelde
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