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Søfartsstyrelsen – hvad vil det betyde for glasværket og vores faste lejere ?

Nyhedsbrev

Oktober blev en sjov måned – sjov, fordi vi pludselig kom med i spillet om nye arbejdspladser i Korsør
Og sjov, fordi vi er gået fra at være en ukendt størrelse til pludselig at være på besøgslisten hos såvel
Statsministeren som flere Styrelser.
Og vi kan lide det ! Jo flere besøg og positiv opmærksomhed vi får, jo mere interessant bliver vi for
vores lejere – nuværende såvel som kommende.

Så glasværket er med i kampen om at levere 190 gode, centrale arbejdspladser til Søfartsstyrelsen – til
gavn for Søfartsstyrelsen, Korsør By og Handel samt naturligvis glasværket.
Med 190 nye kolleger i huset, får vi skabt en ny dynamik i huset, der bl.a. giver vores restaurant/cafe/
kantine et dagligt kundegrundlag, der vil sikre aktiviteten.
Ligeledes undersøger vi p.t. muligheden for pasning af børn i dagstimerne (i et samarbejde med Børn
på glasværket) hos privat dagplejer(e), der vil få til huse her i bygningen.
Med aktivering af 4. sal og en del af 3. sal (!), skal vi revurdere adgangsvejene til huset (dette er vi
allerede i gang med f.s.v.a. opgang C).
Vi udvider antal parkeringspladser fra i dag 170 til ca. 200 og laver også her en revurdering under
hensyn til de forskellige opganges nuværende brug.
I et samarbejde med bl.a. sundhedsværket.dk vil vi skabe et ”in-house”medlems-/rabatkort til alle
ansatte i huset og til brug hos husets lejere.
Jo - Vi er klar !
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Men vi har skam også andre ting på bedding.
Lokalerne, hvor Hjemmeplejen tidligere var, er nu opdelt og alt er udlejet.
Vi siger tillykke til Adam Ortopædi, Korsør Produktionsskole og XX (vi må ikke
offentliggøre dette lejemål endnu) med deres nye lokaler.
Korsør Produktionsskole bliver af mange betragtet som en af de mest
succesfulde af sin art i Danmark – og skolens ledelse høster berettiget ros for
deres store arbejde og gode resultater.
Og når det går godt, har opgaverne det med at blive tiltrukket.
Således har Gert og hans team en kraftig udvidelse af deres tilbud og ydelser
svarende til antallet af elever.
Gert er en levende fortæller, og hvis der er interesse her i huset, vil vi gerne
arrangere et besøg ”hos naboen” og blive klogere på hvad det nu er de går og
laver.
Interesserede må gerne tage fat i Sven og så finder vi en dato/tid.
Driftige og dygtige lokale folk har lavet et kæmpe arbejde med at få et
Kompetence Center for Energi og Miljø etableret. Dette ser nu ud til at lykkedes
og vi glæder os til at følge den begyndende succes, som folkene bag næsten er
garanter for – i hvert fald er engagement, viden og lokalpatriotisme nøgleord,
der kan bruges i denne sammenhæng.
Kunst på væggene – vi har opsat et antal
plakatholdere (i første omgang på Sundhedsgangen) hvori vi viser optryk af dygtige lokale
fotografers motiver fra Korsør. ”Betalingen” er
fast – nemlig 2 stk. plakater af ens eget foto,
og alle er velkomne til at sende billeder til
Sven for prøvning. Da vi trykker i 70x100 cm
skal fotos dog have en god kvalitet med en
forholdsvis høj opløsning.
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KODAK HUSET

Side 4

Hvad sker der i Kodak Huset ?
•

Vi har etableret 4 nye depotrum i kælderen i konsekvens af at vi fortsat har rigtig god
søgning på vores depotrum i glasværket

•

Vi har lavet et samarbejde med Lars Rysse om at fjerne de gamle buske ved
frontparkeringen, således at der bliver åbent og overskueligt igen

•

Vi er i tæt dialog med E-venturi A/S om opsættelse af Danmarks første vindturbine og
dermed gøre Kodak Huset til et mere ”grønt” hus

•

Vi har 3 tilbud ude p.t. om nye lejere til kontorer – 2 efterspørger 3-400m2 kontor og
1 efterspørger 1.100m2

•

Vi har renoveret del af hegnet, således at vores front mod portene har fået et meget
nødvendigt løft

•

Vi er gået i gang med at se på hvilken skiltning, der kan laves med vores lejere –
udfordringen er Vejdirektoratet og det faktum at vi regnes for at være beliggende i det
åbne landskab, hvilket sætter betydelige begrænsninger til skiltning. Omvendt ligger vi
i Korsør Erhvervspark – og må man ikke skilte i en erhvervspark, hvor skulle man så
måtte :o)

•

DK Elcar har et forrygende salg af nye og brugte elbiler (golfvogne mm.) og har ved
flere lejligheder nydt godt af vores store areal til præsentation af deres produkter –
Kim Tjæreby og hans hold viser meget gerne frem og fortæller
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Aktiviteter i november:
Onsdag, d. 4.

kl. 08:00

Morgenmøde med fælles orientering – kun for husets lejere/brugere

Torsdag, d. 5. kl. 19:00

Debat-/Borgermøde i glasværket, opgang D – alle er velkomne

Torsdag, d. 12. kl. 11:00

Møde med Sten Knuth – kun for husets lejere/brugere (indbydelse sendt
d. 13.10.2015)
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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

glasværket

Kodak Huset
glasværket A/S
Norvangen 3D, opg. A, 2. sal
4220 Korsør
Tlf. 5837 5010
Fax 5835 1010

