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Man møder glade og smilende mennesker på glasværket – selv når
de står i kø, for at købe den lækre mad fra VASAC’s søde medarbejdere
og personale.
Og mon ikke smilene bliver endnu bredere, når ”Børn på glasværket”
åbner i juli måned ?.

Børn på glasværket (www.børnpåglasværket.dk) er et
nyt aktivitetscenter for hjernen for børn og unge i
alderen 0-18 år, og alle arbejder på højtryk for at når
at blive klar til den planlagte åbning i juli måned.
Målgruppen er børnefamilier, børnehaver, dagplejere, skoler m.v. og
målsætningen er +200 besøgende pr. dag.
Sammen med Fitness World har Børn på glasværket lavet et særtilbud, hvor
du i tiden 16-18 på hverdage, kan aktivere dit barn for kr. 15,- medens du
selv træner.

glasværket har den store fornøjelse at være hovedsponsor for Børn på
glasværket i 2015-17
Også AUDIO-NOVA bliver nu en del af glasværket – Pia fra
AM-Klinikken har tilbudt bo-fælleskab og vi glæder os til at hilse
på vore nye naboer.

Rampen: Vores nye tilbud til alle lejere med OpenAirOffice, blev
indviet d. 19.6, hvor glasværket var vært ved et lille grillarrangement.
OpenAirOffice er i al sin enkelthed et tilbud om at kunne ”flytte
kontoret ud” et par timer og arbejde i den friske luft.
Vi har indrettet den tidligere rampe ud mod havnen
til kontor, med borde og stole og wi-fii samt mødebord.
Fri benyttelse – med respekt for alle.
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Hvor langt er vi med vores nye aktivitet på 4. sal i glasværket ?

Styregruppen, der skal sikre at vi kommer rigtigt fra start, er ved at finde
sin form og medlemmer. Indtil videre har vi tilsagn fra GladFonden, VASAC,
Allehånde (døve), Autismeforeningen, Integrationsenheden i Slagelse
Kommune samt Faxe Vandrehjem (socialøkonomisk virksomhed)
Vi mangler nu at finde de rette deltagere fra uddannelsesinstitutterne samt fra det private erhvervsliv.
Sideordnet med dette pågår arbejdet med dels at sætte de økonomiske rammer for ombygning og
indretning, dels søge sponsorater og legater. Vi har bl.a. LAG Slagelse, RealDania, Veluxfonden m.fl. i
sigtekikkerten.
Når vi har disse ting helt på plads og en færdig
projektbeskrivelse/-økonomi, starter jagten på den rette
forpagter, der får urimeligt lave omkostninger – men
som så skal have lyst og overskud til at sikre den
mangfoldighed, der er kendetegnende for dette tiltag og
for vores hus.
Best case – start ultimo 2016. Worse case – start 2017.

GRILL PÅ RAMPEN
47 lejere/venner af huset deltog i det første fællesarrangement på
RAMPEN – vores nye tilbud til husets brugere.
Lars stod som den store grill-master og leverede den klassiske
sommerspise, medens VASAC havde leveret den lækre salat
(ikke alle fandt dette som en nødvendighed – ingen navne nævnt)
Vi håber alle nød samværet – og glæder os til næste arrangement.

Blandt det, der varmer mine føl´ser,
rangerer højt de stegte pølser,
derfor det ville volde smerte
og såre mit så sarte hjerte
at vrage jeres gæstebud,
så jeg til rampen drager ud,
ja, li´frem trodser vind og vejr
og spiser to, ja måske fler´.
bp
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Vore lejere i Kodak Huset er nu:
Opfinderværkstedet:
Nøddehuset:
DKELCAR:
Soekris Engineering:
Dan-palletiser:
VASAC:

www.opfindervaerkstedet.com
www.noeddehuset.dk
www.dkelcar.dk
www.soekris.dk
www.dan-palletiser.dk
www.vasac.slagelse.dk

Siden 1.6 har VASAC’s medarbejdere stået for pasning og pleje af vore udenomsarealer på
Kodak Huset – og de knokler.
Det er en fornøjelse at møde disse søde og rare mennesker, der alle sørger for at det er en
positiv oplevelse at komme på Kodak Huset.
Kodak Husets placering gør, at vi har en enestående synlighed – desværre
uden at vi reelt må benytte denne. Vejdirektoratet har en holdning til
skilte på vores bygning, som ikke helt harmonerer med tidligere tiders
tændte neonskilt for Banestyrelsen.
Det har vi brugt en del tid på at diskutere, og helt enige bliver vi nok
først, når den nye primærvej fra rundkørslen og direkte til Kodak Huset
kommer (tidsramme pt. ukendt)
Som et lille plaster på såret, har vi valgt at lave en meget neutral
markering i form af de 3 vimpler.
SEAS-NVE har længe haft et meget stort ønske om at få en reel adgangsvej til deres
transformerstation. Det betyder, at de skal anlægge en vej ind over vores jord fra Tårnborgvej.
Dette har vi accepteret – og samtidig har vi optaget de gamle jernbaneskinner. Det er vores
plan, at vi indtil den nye primærvej kommer, etablerer en sekundær adgangsvej for tung trafik
via den nye grusvej til SEAS-NVE og ind på den gamle rangerplads.
Vi forventer at denne adgang står klar i efteråret.
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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:
DESVÆRRE INGEN INDLÆG FRA JER
Arrangementer:
Kommende arrangementer juli måned i glasværket:
Ferietid - ingen planlagte arrangementer, men vi er altid åbne for forslag.

PRÆSENTATION af glasværket
Vi har udarbejdet en præsentation af glasværket sammen med lokale leverandører –
resultatet er vi ganske stolte over (ligesom med vores hus).
Præsentationen kan hentes på vores hjemmeside www.glasværket.dk ,ligesom der er
lagt eksemplarer hos jer alle.
Brug gerne – og henvis meget gerne interesserede til Lars eller Sven.

– fra råt til flot
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Kontaktpersoner på glasværket
Vicevært: Leif Nielsen – mobil 2020 0231
Udlejning og vedligehold: Lars Gammelgaard – mobil 2020 0217
lg@glasværket.dk / lg@nvec.dk
Udlejning, strategi og ledelse: Sven Lyse – mobil 9339 5010
sl@glasværket.dk / glas@nvec.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

glasværket

Kodak Huset
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