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Nyhedsbrev

Nogle vil sikkert undre sig over billedet på forsiden, andre vil kunne nikke genkendende…..joh, det
stammer faktisk fra glasværket, nærmere bestemt 4 sal i den gamle del af bygningen, som er opført i
1930’erne.
Det er påsketid, hvilket bl.a. betyder at vi kører weekend tider på vores indgangsdøre…..så husk
nøgler…
Profiler din virksomhed yderligere.
Som vi nævnte i Nyhedsbrevet – November 2014 – barslede vi med et ”gå-hjem-møde” her på
glasværket for lejere og deres nærmeste netværk.
Tidspunktet for dette møde er nu fastsat til onsdag den 29. april 2015 kl. 17,00 – 18,30.

Mødet, som vil stille skarpt på hvordan også mindre virksomheder kan få profileret sig selv, afholdes på
1.salen i opgang D (der hvor vi afholder brunch).
Glasværket vil være vært ved en mindre forfriskning (læs – øl/vand og sandwich)
For at få en overblik over deltager antallet, bedes tilmelding foretages til Sven Lyse mail: glas@nvec.dk
eller Lars Gammelgaard mail: lg@nvec.dk senest den mandag den 27. april kl. 12,00.

Senior Erhverv Slagelse
Glasværket har haft besøgt af et par medlemmer fra
Senior Erhverv Slagelse.
Står din virksomhed/firma og mangler en ansvarsbevidst medarbejder
– så kontakt Senior Erhverv Slagelse på telefon 5783 4611,
mail se@se-slg.dk eller se mere på www.seniorerhvervdanmark.
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KODAK HUSET

Side 3

Som det med tydelighed fremgår af ovennævnte skilt, så er de første lejere allerede flyttet ind i
Kodak Huset.
Siden overtagelsen i oktober måned sidste år, har vi haft fornøjelsen at indgå lejeaftale med
følgende firmaet:
DAN-Palletiser A/S
Soekris Engineering ApS, Danmark
Nøddehuset ApS
Opfinderværkstedet – som er en del af Slagelse Erhvervscenter A/S
DKELCAR v/Kim Kristiansen
Er man interesseret i at vide mere om Kodak Huset, så se mere på www.kodakhuset.dk eller kontakt
Sven Lyse eller Lars Gammelgaard.
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Brugernes side:

Her er det vort ønske at i som brugere kan komme med indlæg,
kommentarer, forslag mm. – ikke kun til udlejer, men til hele
”familien” i glasværket.
Indlæg (som også fint blot kan være en note til Lars eller Sven)
skal vi have senest d. 25. i måneden, for at det komme med i
næste måneds Nyhedsbrev.
Vi forbeholder os retten til at redigere/slette indlæg.

Arrangementer:
Kommende arrangementer i glasværket:

April 29.4.2015

17:00-18:30
Gå-hjem-møde
”hvordan profilerer du bedst din virksomhed”

Forslag til arrangementer modtages gerne.
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Kontaktpersoner på glasværket
Vicevært: Leif Nielsen – mobil 2020 0231
Udlejning og vedligehold: Lars Gammelgaard – mobil 2020 0217
lg@glasværket.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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