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Slagelses store samling på posthuset
FREMTID I FÆLLESSKAB: Mere om den store samlende fredag på det gamle posthus i Slagelse - og at der kommer en tid
også efter corona: Udvikling, iværksætteri, innovation og fælles fremgang står øverst på dagsordenen. Også i svære tider
Af John Hansen
Som vi allerede foromtalte
udførligt i februar måned, så
var forrige weekends vigtigste,
samlende element i Slagelses
storkommune nok igen-igen
indvielsen af Posthuset i Slagelse.
Hjemsted og samlingssted
for Slagelse Erhvervscenter,
Destination Sjælland, Vækstfabrikken, Business Slagelse,
Festugen etc.
Og det også selvom vi allerede ugen efter løb ind i en
corona-nedsmeltning og krise
af hidtil usete dimensioner.
I krisetider er der brug for
både handlekraft og optimisme - og vi har faktisk gode
grunde til at tro på en verden og et Slagelse også efter
de aktuelle rystelser.
Villum: Alt samles...
Udvalgsformand Villum Christensen ramte vel - få dage før
coronaen for alvor slog ned i
samfundet - også meget fint
plet med sin beskrivelse af
Posthus-dagen og situationen:
»Efter et længere tilløb er
det lykkedes os at samle alt,
hvad der rimer på erhverv,
service, innovation, vækst,
turisme, byliv i et stort fællesskab.«
Det var og er essensen af
den store transformation af
det gode, gamle posthus på
Sdr. stationsvej - lige imellem
bymidten og Campus Slagelse.
Men også i det kvarter, der
tidligere rummede lidt af »den
sorte firkant« i byen inklusive
flere tvivlsomme adresser...
Her rejser sig...
Nu rejser det røde Posthus
sig dog igen af asken - ligesom Absalon går højt i luften,
arm i arm med universitetet på
den anden side af den gamle
station.
En historisk stationsbygning, som DSB nu også gerne vil have lidt mere positivt-konstruktivt liv i.
Mere end 200 gæster
Omkring 200 gæster kiggede

af, skabe netværk omkring
udvikling og ikke mindst få
lov til at fejle. For her er det
ikke farligt at fejle. At fejle kan
blive en fordel, hvis man lærer af det og udvikler sig. Så
kommer man styrket ud på
den anden side.

Fremtiden - både med og uden corona: Et glimt fra den store fredag forleden på Poshuset i Slagelse. Den nye innovationskonsulent Anne Gramtorp forklarer, hvordan tingene hænger sammen - og d’herrer virker særdeles lydhøre... Foto: Evan
ind i løbet af eftermiddagen
ved genindvielsen af centret.
Og her påpegede borgmester John Dyrby Paulsen, Soc.,
bl.a. overfor erhvervschef Per
B. Madsen og de fremmødte:

John Dyrby og Per B. Madsen
»Per, jeg er glad for vi har overdraget huset til dig og til jer.
Men du skal ikke tro, det
bare er sådan en gave du får.
Der følger forpligtelser med.
Ikke bare forpligtelser til
at være et innovativt sted og
være med til at udvikle erhvervslivet og være med til
at støtte op om iværksætterne.
Du har også en opgave i at
være med til at støtte op om
kommunen og i at prikke til os.
Minus kassetænkning!
I må ikke bygge en kasse her
(underforstået kassetænkning, red.), nej I skal bygge
noget som er organisk, som
hele tiden bevæger sig - og
det ved jeg I er på vej til.
I skal betale tilbage for huset her – ikke i penge - men
i udvikling og nytænkning og
ved at presse lidt på os.

Jeg glæder mig helt enormt
til at se, hvad I får ud af det
og jeg skal nok også love, at vi
bakker op om det den anden
vej rundt.

Samtidig har han nye eksperimenterende events under
opsejling i stueetagen, for han
står aldrig stille, han finder
hele tiden på nye ideer.

Iværksætter: Sparring hjalp...
Blandt talerne var også iværksætter Miguel Calderon.
Miguel Calderon er iværksætter med virksomheden
Another Solution, der producerer merchandise til bl.a.
bands og solokunstnere som
DAD, Jesper Binzer og Faustix.
Han har i sin udvikling nydt
godt at Posthuset. Er startet
som iværksætter på Vækstfabrikken Slagelse. Her fik han
sparring til at udvikle sin virksomhed og blive skarpere på
sit produkt og målgruppe. Her
fik han samtidig et godt netværk, som han stadig arbejder
tæt sammen med i hverdagen.

Stueetagen er sagen her
Netop stueetagen er husets
nye eksperimenterende område.
Her kan man prøve idéer

Eksperimenter velsete
Nu står han stærkere og skarpere som iværksætter og er
rykket fra Vækstfabrikken op
på den nyistandsatte 2. sal,
hvor han deler kontor med
øvrige iværksættere.
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Maden - og Sjælland
Sund-KOK serverede en let
anretning under fredags-fejringen, bl.a. med Omø tang.
De var meget begejstrede
for omgivelserne og fik mange positive tilkendegivelser for
deres servering.
Og på 2. salen: Her holdt
Destination Sjælland housewarming i deres nye lokaler
under fejringen.
Derudover viste man rundt
i de 11 nye kontorer, der kan
lejes af etablerede kontorer.
De syv er allerede udlejet
- og alle er altid velkommen
til at kontakte Slagelse Erhvervscenter for en fremvisning inklusive yderligere information om lokalerne, lyder
det fra Posthuset.
Og husk så, at det er en
god idé at bruge vore lokale
butikker og firmaer frem for
det golde internet, hvis vi skal
have en fremtid med liv og et
menneskeligt ansigt!

Slagelse-udvalgsformand Villum Christensen, LA, byder alle velkommen i det nyrenoverede, rustikke slagelseanske posthus,
hvor ideer og synergi fremover skal sprudle i rigt mål - hvis det står til myndighederne og de ildsjæle, der har skabt rammerne. Foto: Evan

I MERE
END 30 ÅR

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

Løvens hule med mere
Postbutikken har en række tiltag i den kommende tid med
fokus på innovation og eksperimentering, bl.a. Løvens Hule
- som VDonline og Uge Nyt jo
fortalte nærmere om i sidste
uge - og dertil Maker Space,
Coding Pirates m.m.
»Og man er altid velkommen til at kontakte innovationskonsulent Anne Gramtorp,
hvis man har en god idé til
en aktivitet eller et arrangement,« oplyser Per B. Madsen
og hans stab.
Netop Anne Gramtorp arbejder med flere projekter for
tiden - og den lokale udgave
af Løvens Hule er en af de
mest spektakulære.
I Pakkehallen holder pigerne fra cocktailbaren Ministerposten til. De serverede drinks
under fejringen.
Det gør de i øvrigt hver fredag og lørdag, hvor alle er velkomne til at komme ind, spille
spil, hyggesnakke m.m. over
kaffe, øl eller drinks.

Lækker, spændende mad var også på
Sundkok-programmet på Posthuset...
Privatfoto

Har vi leveret kvalitetsfoder
og tilbehør til kæledyr.
Vores succes skyldes i høj grad
den interesse vi har
for vores dyrs velbefindende.
Det er netop der vi kan gøre en forskel.
KIG FORBI VORES FORRETNING
I SLAGELSE, HVOR DU BÅDE
KAN SE OG MÆRKE DE
MANGE PRODUKTER OG
MILJØER, VI HAR UDSTILLET
- Handler du hos os, handler du hos
fagmanden og specialisten

Kom ind og hør hvordan!

DYRENES
ELDORADO
Specialbutik for foder, rideudstyr og tilbehør

Bornholmsvej 8 4200 Slagelse T. 5852 7100
slagelse-flisecenter.dk
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