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Kære lejere.
April – den lunefulde måned – illustreres så fint ved fotoet på forsiden.
I skrivende stund er de flot blå himmel – skyfri - og gennem vinduet på mit kontor (Lars) fornemmes
uden for en liflig summen at aktiviteter, såvel på parkeringspladsen og hos Produktionshøjskolen.
Foråret er virkelig på vej .
Nye lejere:
I den forgangne måned har følgende lejere indtaget deres lokaler på glasværket:
AppBiz – som har fået kontor på kontorgangen – 2. sal. AppBiz beskæftiger sig med software udvikling.
Asiye Group ApS – har ligeledes fået kontor på kontorgangen – 2. sal. Firmaet beskæftiger sig med
transport og kører i de grønne biler som bærer navnet ”BRING”
Vi har p.t. 2 ledige kontorer på kontorgangen, et på 36 kvm. og et på 16 kvm. Der føres p.t. seriøse
forhandlinger med et nyere etableret firma fra Slagelse f.s.v. angår kontoret på de 36 kvm.

Postbuddet sukker dybt en gang i mellem…..
Og det er ikke alene trappernes skyld .. Flere i huset har forskellige firmanavne tilknyttet glasværkets
adresse og ikke alle disse firmaer er påført de opsatte postkasser. Vi har lavet en oversigt til postbuddet
således han kan se hvor de enkelte firmaer bor, MEN kommer der nye firmaer til hos allerede
etablerede lejere i huset, så oplys dette venligst til Lars på mail lg@nvec.dk, så vil han informerer
posten.
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Gæster på glasværket
Den 14. marts lagde glasværket lokaler til et møde i den lokale venstre gruppe. Der var
fornemt besøg af forsvarsministeren og senere på aften blev den nuværende borgmester
Steen Knuth genvalgt som borgmesterkandidat.
Der var mødt ca. 60 personer op til mødet, hvor forsvarsministeren ”underholdte” ca. 1½
time og hvor de fremmødte havde mulighed for at ”skyde med skarpt” mod
forsvarsministeren…..
Søfartsstyrelsen:
Hvor langt er vi kommet ?
Der forhandles, tegnes og regnes for at nå et fælles mål – som vi gerne skulle have på
plads i april måned.
KodakHuset:
I april vil få renset facaderne og få opsat logo på gavlen. Endvidere vil den blå markise
der er på størstedelen af ejendommen blive malet når vejret er til det.
KSEH:
Som nævnt i sidste Nyhedsbrev – er der i den kommende måned – nærmere bestemt den
23.4.2016 - støttemiddag til fordel for Korsør Slagelse Elite Håndbold. Det afholdes på
Comwell i Korsør.
Indbydelser kan afhentes hos Sven – se på glasværkets FB.
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Kontaktpersoner på glasværket
Vicevært: Leif Nielsen – mobil 2020 0231
Udlejning og vedligehold: Lars Gammelgaard – mobil 2020 0217
lg@nvec.dk
Udlejning, strategi og ledelse: Sven Lyse – mobil 9339 5010
sl@glasværket.dk

glasværket A/S
glasværket A/S har som mission at skabe en aktiv og mangfoldig erhvervspark, som rummer en
stor variation af virksomheder, hvor de enkelte virksomheder kan finde sparringspartnere på
kryds og tværs og hvor stedet bliver sin egen kulturbærer.
Vi vil gerne tilbyde lejemål, der ved nærvær og fleksibilitet, kan tilpasses den enkelte lejers
unikke behov.

www.glasværket.dk og på Facebook
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