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Stor portion EU-penge til Fazade
STØTTE: 464.000 kr.
givet af LAG til den
nystartede produktionsenhed for Fazade på Glasværket.
Af Helge Wedel
KORSØR: Ordrebogen er
fyldt til et stykke ind i
august, så den nye produktionsenhed hos Fazade i
stueetagen på Glasværket er
kommet godt fra start, siden
etableringen i april. 464.000
kroner et netop tikket ind
på virksomhedens konto til
støtte for den nye produktion. Pengene, der er søgt hos
LAG, bruges til inventar og
de avancerede maskiner.
LAG-støtten er givet af
Landudvikling Slagelse.
- Vi arbejder for at få flere
i arbejde i landområderne
og at få virksomhederne til
at vækste. Mens man andre
steder lægger produktionen ud til andre lande, er
det en fornøjelse her at se,
at man faktisk satser på lokal produktion, siger Niels
Jørgensen , der er formand
for Landudvikling Slagelse.
Han noterer, at 464.000 kr. er
i den højere ende af, hvad der
ellers er givet i LAG-støtte
gennem tiden.

Fakta om LAG
■■Landudvikling Slagelse er en af landets 26
LAG’er.
■■En LAG er en Lokal
AktionsGruppe, en
lokal forening, der
refererer til Erhvervsstyrelsen og arbejder
for at skabe vækst og
attraktive levevilkår i
landområderne.
■■Bag Landudvikling
Slagelse står en bestyrelse på 13 personer,
der repræsenterer
forskellige fagområder. Formand Niels
Jørgensen blev valgt
ved generalforsamlingen i marts, hvor
den tidligere formand
Troels Brandt trak sig
- Derfor er det også dejligt
at se, at der allerede er blevet ansat fem medarbejdere
i produktionen, siger Niels
Jørgensen.

Facadeløsninger

Med den nye produktionsenhed producerer og samler Fazade individuelle

efter at være valgt ind
i byrådet.
■■Bestyrelsen beslutter
ud fra et pointsystem,
hvilke projekter der
skal støttes, og det nationale LAG-sekretariat i Nykøbing Falster
godkender ansøgningerne endeligt.
■■Landudvikling Slagelse dækker Slagelse
Kommune – dog
hører Agersø og Omø
under Småøernes
LAG. Landudvikling
Slagelse uddeler
også penge gennem
KVIK-puljen til mindre, almennyttige
projekter. Her der
løbende frist.
facadeløsninger,
vinduer
og døre til primært skoler,
institutioner, børnehaver,
butikker og større bygninger. Men også producenter af
luksus-villaer efterspørger
de særlige aluminiumsrammer, som kan tilpasses individuelt. I hallen ligger der
f.eks. et kæmpestort vindu-

esparti klar til at blive sendt
ud og monteret i en luksusvilla.
Henrik Olsen er tidligere
salgsdirektør og i dag adm.
direktør for Fazade.
- Vi kan levere nogle helt
individuelle og særlige facadeløsninger, som andre ikke
kan levere. Og så står vi for
produkter af særlig høj kvalitet og holdbarhed. Profilerne er godt isoleret, og de er
lavet af aluminium, der har
en rigtig lang levetid, men
også genanvendeligt og derfor miljørigtigt, siger Henrik Olsen.

Flere job på vej

En gang om ugen kommer
der en lastbil med aluminiumsprofiler, som er klar til
at blive skåret op og samlet til rammer i forskellige
størrelser. Det foregår efter
et tysk system, Schüco, som
med dets kvalitet og design
er verdensførende på markedet. Folk fra Schüco i
Tyskland har været oppe for
at oplære de nyansatte i produktionsenheden i Korsør,
hvor det ventes, at de snart
skal ansætte flere.
- Vi er glade for at få gode
faciliteter og medarbejdere. Med den her placering i
Korsør kan vi være med til
at styrke lokalsamfundet.
Og placeringen er rigtig god

Formand for Landudvikling Slagelse, Niels Jørgensen, ønsker adm.
direktør Henrik Olsen tillykke med de 464.000 kroner. 
Privatfoto.
i forhold til infrastrukturen
og vores marked, siger Henrik Olsen.
Det er erhvervschef Per
Madsen, som har anbefalet
Fazade at tage kontakt til
Landudvikling Slagelse for
at søge om støtte.
- Det har være en rigtig
spændende proces at være
med fra start. I dette tilfælde viser Èn indgang sin eksistensberettigelse for nye
virksomheder. Uanset om
det er lokaler, finansiering
eller kontakt til kommunale

myndighedsområder, herunder arbejdskraft kan det
hele klares via denne indgang, siger Per Madsen.
INFO: Har man en idé til et
udviklingsprojekt, kan man
kontakte Koordinator i LAG
sekretariatet, Anne Mette
Christiansen, og derigennem
blive guidet videre. Der er ansøgningsfrist den 21. august.
Læs mere om LAG-midler på
www.landudviklingslagelse.
dk

Stor interesse
NATURGRUND:
Mange mødte op
med interesse for
at omdanne naturgrund til rekreativ
perle.
SVENSTRUP: Naturgrunden
ved Ørnumbakken på Halsebyvej, som kommunen for
en symbolsk leje har overdraget til Tårnborg Lokalråd, tiltrak forleden henved

30 interesserede borgere,
der ville høre mere om fremtidsplanerne. De blev gennemgået på toppen af grunden på parkeringspladsen,
hvorefter deltagerne begav
sig ned mod Korsør Nor,
hvor de måtte konstarere, at
det sidste stykke ned til vandet består af en godt to meget
høj og stejl skrænt, så der
skal tænkes trappe ind som
adgangsvej til ønsket om adgang til både- og badebro.
Mange af deltagerne lod

Her et udsnit af deltgerne ved det udendørs møde på naturgrunden på Ørnumbakken om dens fremtid. Billledet fra mødet er taget af Jørgen
F. Rasmussen, der er næstformand i Tårnborg Lokalråd.
sig skrive op, fordi de gerne
aktivt vil medvirke, når der
til efteråret ved en generalforsamling stiftes en selvstændig forening, der skal

udvikle og drive naturområdet ved Ørnumbakken.
Langt de fleste var positive, mens få udstrykte bekymring for, at et rekreativt

område på Ørnumbakken
kunne medføre uro og natursvineri. Flertallet af de
fremmødte så dog spændende muligheder for, at arealet

kan benyttes til fiskeri, sejllads, badning, naturstudier,
hygge og beboersamvær.
hewe

Korsør graver sin egen grav med skrot midt i byen
Debat
KORSØR: Utrolig spændende. Har lige læst »Den Blå
By« og »Byen Møder Vandet.« Et oplæg til Korsørs
udvikling . Ved ikke, om
jeg skal le eller græde : Korsør satser på bosætning og
turisme samt bæredygtighed, miljø og kultur.
Ja, her er smukt, ja her er
masser af muligheder, og
det kunne blive den ideelle
pendler/tilflytterby. Men

med skrot i bymidten er de
muligheder da længst forpasset!
Glæder mig dog over at
læse, at man i Korsør finder
den »rekreative havn« i bymiljøet. Hvem mon frivilligt gider tilbringe sin ferie
i larm, stank, trafikos og
kræftfremkaldende støv?
Hvem gider bosætte sig
her og udsætte sine børn
for reel sundhedsfare og sig
selv for daglige stresspåvirkninger i form af støj,
støv og forurenet vandmil-

jø?
Sammenlign med andre
tilsvarende
havnebyer,
hvor forudseende byudvikling har udnyttet sammensmeltningen af havn
og byrum, og gjort dem til
moderne levesteder.
Korsør er uhjælpeligt
sakket bagud med et image,
som bærer præg af samme .
Men kære Tårnborgvej,
alle jeres problemer er løst,
I »får et æstetisk løft«. Horderne af skrotbiler skal jo
have noget pænt se på. Bare

ærgerligt, at de der sætningsskader hurtigt kommer igen!
Jeg er også sikker på, at
skrotbunken på havnen bliver æstetisk løftet....hvad
med lidt lys på kranerne, så
vi rigtig kan se det smukke
støv, der drysser ned over
byen, når grabben ryster
bunkerne?
Og Halsskov, heller ikke
I bliver glemt , I »får gallerier og butikker der sælger udstyr til vandsport«.
Og et vandsportscenter til

400 hundrede millioner
kroner! Citat fra udviklingsplanen: Den belgiske
arkitekt Julien de Smedt
har efterfølgende udarbejdetet idéprojekt, der viser
en række spændende muligheder for at udvikle fysiske rammer for en række
vandsportsbaserede aktiviteter, bl.a. et udspringstårn,
svømmebassiner,
dykker-forhindringsbane
og kajakområde. Projektet
forventes at kræve en investering på ca. 400.000.000

kr., der selvfølgelig opdeles
i etaper.«
Men skrot i midtbyen er
der hverken råd eller vilje
til at gøre noget ved. Korsør graver sin egen grav
både i bogstavelig og overført betydning.
Venlig hilsen
Eva Langballe
Nytilflytter til Korsør
Quistgaardsvej 11, Korsør

