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Vi skal gøre mange flere opmærksomme på, hvilke muligheder der er i glasværket. Derfor har vi opsat
en midlertidig skiltning på vores egen jord på Tårnborgvej.
Nok ikke det helt rigtige format – er i hvert fald svært at læse i forbifarten – men vi kan ses !
Ligeledes er vores bogstaver til gavlen kommet – nu mangler vi bare
at få dem monteret, hvorefter ingen i Korsør og omegn kan sige, de
ikke ved hvor glasværket ligger :o)
Og så er der sat lys på vores ”kubik-terning”, således at vi kan finde
”hjem” til glasværket, når det nu snart begynder at bliver mørkt.
Det er vores håb af alle tiltag øger kendskabet til glasværket.
Erhvervsvæksthus i glasværket
Der er aftalt møde med Væksthus Sjælland, direktør Mads Kragh. Vi arbejder kraftigt på at etablere
Væksthus Korsør (i daglig tale ”vokse-værket”) i glasværket og dermed øge det innovative miljø.
Udover Væksthus Korsør, er indsatsen rettet mod at skabe et videnscenter indenfor miljø og energi,
hvilket bl.a. sker i tæt samarbejde med www.eue.dk.
Endelig er koncentrationen af ydelser indenfor sundhed/behandling/forebyggelse yderligere styrket i
forbindelse med Audionova opstart i AM-klinikken. Alle mulighederne er samlet på
www.sundhedsværket.dk , der har 977 antal klik i august måned til nu.
Rampen er så småt ved at blive taget i brug – der har været afholdt et par kundemøder,
hvor den friske luft samt bølgernes sagte klukken, har givet en meget anderledes ramme.
Og så holdt Fitness World åbent hus med grill på rampen – et tilbud som gælder alle lejere.
FINDERS FEE
Sagt før – skaffer i nye lejere (dog ej depotrum) til glasværket/Kodak Huset, påskønner vi dette meget.
Så meget, at vi i september og oktober måned 2015 sætter en finders fee på 50% af den nye lejers
1. måneds husleje.
Materiale med beskrivelse af glasværket får i hos Sven.
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Firmanavne:
Flere af jer har flere firmanavne på samme adresse – og det givet tit posten udfordringer.
Vi vil derfor bede jer give os en ajourført liste over de firmanavne, der hører til på jeres
lejemål, og vi vil så lave en samlet oversigt til posten, således at der ikke bliver afvist
post/pakker, fordi vi ikke kender modtager.
HAPPY KITCHEN
Vores dejlige salatbar er jo desværre historie nu – men vi har fortsat kontakten til VASAC og deres
medarbejdere.
Senest har vi holdt møde d. 19.8., hvor vi har drøftet andre muligheder for servicering af vores
lejere, indtil vi er klar med restauranten på 4. sal.
Bl.a. er glasværket indstillet på at etablere et køkken/anrettersted på sundhedsgangen – men det
kræver, at vi er flere der vil benytte os af tilbuddet.
Vi vil derfor gerne have jeres input til (send til Sven):
a) Hvad skal der serveres
b) Hvilket tidspunkt på dagen
c) Hvor tit vil i bruge det (1-xx antal gange ugentligt – uforpligtigende)
Som skrevet i juli nyhedsbrev, er styregruppen for Happy Kitchen 95% på plads og der holdes
1.møde i september måned. Ansøgning om sponsorater/fonde/LAG-midler mm. er ligeledes i gang.
KSEH – Korsør Slagelse Elite Håndbold.
For at styrke netværket mellem især de små/mindre firmaer i kommunen, er
glasværket (Sven) fremadrettet del af arbejdet omkring Erhvervsklubben.
Der er i dag 60 medlemsvirksomheder, og formålet er at sikre at vi kender hinanden så godt, at vi
altid indhenter lokale tilbud til vores opgaver/køb/projekter.
Kontingentet er så beskedent som kr. 4.000 + moms årligt – hvoraf du får halvdelen ”tilbage” i
form af fælles sociale arrangementer (1-3 årligt) – tidligere kan nævnes musicaltur inkl. spisning i
Tivoli.
Så er du ikke allerede medlem, skal herfra lyde opfordringen til at komme med i ”familien” – bare
tag fat i Sven og hør om fordelen for dig og dit nærområde.
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Nye lejere:
Tip Top Folie - er en nystartet Korsør-virksomhed, med styling og dekoration af biler.
Velkommen til Ergün, der har lokaler ved indgang D.
På vej ind:
Medievirksomhed – 80 m2. Lejestart 1.10.2015
Depotrum:
Vi opførte 8 nye depotrum i august måned – og der er 3 tilbage !
Derfor udvider vi nu med 14 nye rum, ligesom vi har etableret 4 rum i Kodak Huset.
Udlejes efter først-til-mølle – henvendelse til Lars.
Samlet set nærmer vi os 150 depotrum – i forskellige størrelser.

Brugernes side:
Fjernes som fast punkt, da vi kan konstatere at I ikke har behov
for/efterspørger denne mulighed.

Alle indlæg er uændret mere end velkomne.
Arrangementer:
Kommende arrangementer i glasværket:
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

Glasværket

Kodak Huset
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