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Vi nærmer os foråret – og dermed de lyse tider og varmere temperaturer.
På glasværket vil vi bl.a. bruge foråret på at få repareret asfalten, fornyet vores beplantning samt give
vores skilte en gennemgang/opfriskning.
Har I ønsker til tiltag, er i meget velkomne med disse og vi vil se på hvad der er muligt.
Ny organisation
Ud fra ejernes ønske om en øget fokusering på udnyttelse af glasværkets store
potentiale og rolle som aktør i et aktivt Korsør, har glasværket (og Kodak
Huset) pr. 1.2.2015 fået ”egne ben at stå på”, idet der nu er ansat en
direktør, hvis primære opgave er de 2 ejendomme/selskaber.
Vores nye mand hedder Sven Lyse – Sven har allerede været rundt og hilse på
rigtig mange af jer. Sven kommer fra en stilling som direktør for et ejendomsudviklingsselskab og har bl.a. en baggrund som aktionærkredsdirektør og
landedirektør i den finansielle verden.
Sven vil sammen med Lars og Leif være teamet på ejendommene – og står altid til jeres disposition.
Depotrum
Vores depotrum er en stor succes, og Lars har måtte oprette ventelister (husk at husets lejere har
fortrinsret til ledige lokaler).

Derfor forventer vi i 2015 dels at etablere flere depotrum i forskellige
størrelser, dels at udvide vort sortiment med både højloftede depotrum
(op til 4,5 m i højden) samt depotbokse (6 m3) til absolut
konkurrencedygtige priser.
Interesseret ? – kontakt Lars på 2020 0217
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Ledige lokaler
På vores hjemmeside www.glasværket.dk, annonceres ledige lejemål med billeder og
beskrivelse. Vi vil annoncere 1-2 lejemål per gang og ellers henvise til Lars/Sven, idet vi jo
netop er kendetegnet ved at have meget stor fleksibilitet i glasværket mht. størrelse og
indretning af lokalerne.
Husk, at der er en god ”findeløn”, hvis man leverer nye lejere til glasværket.
Kontakt os hvis du har emner, eller vil høre mere.
Facebook
glasværket er nu på Facebook – vi vil rigtig gerne linke til vore lejeres hjemmesider som en del
af vores service. Ønsker i jeres hjemmeside præsenteret, er i velkomne til at kontakte Sven.
Profilér din virksomhed yderligere
Dette har tidligere været nævnt – og nu gør vi ord til handling ! Vores ”hus-journalist” Jens
Møller, kommer og giver et inspirerende indlæg om hvordan også mindre virksomheder kan få
profileret sig selv. Arrangementet er for vore lejere og jeres nærmeste netværk, og bliver
afholdt i april måned. Indbydelse udsendes primo marts.
Se under arrangementer.
Hus-i-huset
Vi har den kongstanke, at vi med glasværket ønsker en fysisk attraktiv, mangesidet og fleksibel
erhvervspark, hvor vores lejere kan finde leverandører til deres virksomhed internt i huset.
Da vi allerede er begunstiget af følgende lejere, er der rigtig gode muligheder for at i kan finde
jeres leverandører/samarbejdspartnere under samme tag.
*
*
*
*
*
*
*
*

Fitness
Akupunktur
Massør
Systue
Lager
Vinduespudser
Engros
Fugeteknik

* Revision
* IT
* Fysioterapeut
* Kiropraktor
* Bogføring
* Tegnestue
* Konsulent
* Kontorfælleskab
* El
* Maler
* Konfekture
* Hjemmepleje
* Nodehandler
* Bandagist
- OG VI VIL RIGTIG GERNE VÆRE MANGE FLERE
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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:
20.3.2015

07:30-9:00

Morgenbrunch

April (dato følger)

16:00-17:30 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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