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Borreby som egnsteater
....Debat
Af Hedvig Koefoed, formand
Slagelse Kulturråd, Nordtoften 12, 4230 Skælskør
KULTUR: Slagelse Kulturråd
blev i læserbrevet fra Skælskør Lokalråd den 28. maj
2014 i Skælskør Avis vedrørende Borreby som egnsteater, opfordret til at udtale sig
om placeringen af et kommende egns teater.
Slagelse Kulturråd går ind
for et egnsteater, det skal der
ikke herske tvivl om. Kulturrådet ønsker en løsning, som
kommer hele kulturområdet
til gavn, og som kan være et
af fyrtårnene for vores kom-

mune. Slagelse kulturråd har
en samarbejdsaftale med
kommunen og er høringsberettiget i forbindelse med
budget m.m.
Slagelse Kulturråd har tidligt været ”på banen”, idet et
enigt Kulturråd i september
2012 anbefalede, at byrådet i
de kommende budgetter indarbejdede økonomi til et
egnsteater.
Vores holdning var, at det
skulle være et egnsteater på
Borreby.
I forbindelse med kommunevalget afholdt Slagelse
Kulturråd i oktober 2013 et
vælgermøde på Gerlev
Idrætshøjskole, om, hvad
man ville med kulturen i Slagelse kommune.
Her var Borreby som egns-

teater et stort tema og politikerne talte varmt for at, skulle kommunen have et egnsteater, skulle det være på
Borreby.
På foranledning af artiklen
om et egnsteater beliggende i
Slagelse d. 16. januar 2014,
fremsendte et enigt Kulturråd en skrivelse om at vi fastholder og stadig mener, at et
evt. kommende egnsteater
skal være på Borreby.
Vores skrivelser af september 2012 og februar 2014 kan
læses på vores hjemmeside.
www.slagelsekulturraad.dk
Slagelse Kulturråd støtter
derfor fortsat fuldt og helt op
om udviklingen af kulturen
for hele kommunen og herunder oprettelsen af et egnsteater på Borreby.

Prøv dog nu at tale sammen!
....Debat
Af Ebbe Jens Ahlgren, Skovparken 46, 4220 Korsør
ARRANGEMENTER: I Slagelse
Kommune arbejder mange
af os lokalpolitikere på at
skabe fælles oplevelser for
borgerne i netop vores Kommune.
Derfor er det da også temmelig frustrerende at se, at
man igen i år vælger at lægge Drengerøvsaften i Skælskør og City Evening i Kor-

sør samme aften fredag den
30. maj.
Derfor måtte jeg, sammen
med mange andre borgere
,gøre et valg, eller skal vi sige fravalg, om hvilket af de
to arrangementer jeg skulle
deltage i.
Jeg synes det er ærgerligt,
at man ikke har lært at tale
sammen i de to City foreninger i Skælskør og Korsør og
derved have koordineret aktivitetskalenderen og lagt
det over to weekender.
Jeg tror mange ville blive
glade, hvis man fik lov til at
kunne deltage i to så gode

arrangementer i de to gamle
købstæder, og der ville samtidig blive lagt flere penge i
de to byer.
Det er dejligt, at I laver så
to fine arrangementer, men
kan I så ikke love os, at I nu
taler sammen og får koordineret tingene, så jeg og andre borgere ikke skal gøre et
svært valg eller skal vi sige
fravalg næste år.
Tak for de fine arrangementer i Skælskør og Korsør,
og jeg ser frem til næste
år, hvor jeg forhåbentlig
kan deltage i begge arrangementer.
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Medborgerhus og biblioteks
sammenlægning skal sættes i stå
....Debat
Af Niels Møller, på vegne af
Enhedslistens Miljø, Energi og
Kulturudvalg
KULTURHUS: Den påtænkte
sammenlægning af biblioteket og medborgerhuset i Korsør kommer til at koste mange
penge. Enhedslisten mener,
at det er rigtigt at bruge penge
på folkebibliotekerne og
medborgerhuse. Også ideen
om en sammenlægning af
biblioteket og medborgerhuset i medborgerhusets lokaler
i Skolegade, synes vi er en rigtig god.
Men vi synes, at det er et
rigtigt dyrt projekt, som det
er sat i søen af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget . Det
fremgår af dagsordens for-

slaget til dets møde d. 6. juni.
Og vi kan ikke forstå det hastværk som udvalget lægger for
dagen. Efter udvalgets plan
er både ombygning og flytning en realitet medio 2015
om ca et år.
Der arbejdes med to modeller til en pris på henholdsvis
6,4 mill og 9,4 mill. kr. Beløbene dækker udelukkende
forbedringer og ombygning af
lokalerne i Skolegade.
Herefter vil komunen sælge
biblioteks bygningen , som en
ejendomsmægler har vurderet til 5 mill. kr . Det er ikke
angivet om den sum der kommer ved et eventuelt salg går
til projektet.
Man regner herefter med at
kunne spare penge via stordrift. Men i prospektet understreges det samtidig, at driftudgifterne (el, varme, rengøring og vedligehold) vil stige

betragteligt. Bibliotekets nuværende driftomkostninger i
Korsør er ca ½ mill om året til
el, varme, rengøring og vedligehold. Som en rigtig tung
post mangler alle udgifterne
for den konkrete flytning af
biblioteket.
Enhedslisten
mener at
samlægningen skal sættes i
stå indtil:
- alle udgifterne i forbindelse med projektet er fremlagt.
- der findes en køber til den
bygning der rummer det nuværende bibliotek i Korsør.
Der er mange kvadratmeter
til salg i Korsør og der kommer stadig flere bl.a. når Skat
lukker. Og der er rigeligt af
byggemodne grunde i området. Hvis biblioteket rømmes
før der findes en køber og
kommer til at stå tomt i en periode, vil bygningen hurtigt
miste sin værdi.

Picnickoncerter udfordres – nu det nok!
....Debat
Af Ebbe Jens Ahlgren, Skovparken 46, 4220 Korsør
KOMMUNEN: Endnu engang
må vi se i øjnene, at vi nedprioriteres i Korsør, når vi taler oplevelser for borgerne i
den gamle købstad.
I ni år har man med frivillig
arbejdskraft fået skabt en
succes på den gamle fæstning, hvor man bag voldene
har kunnet lytte til forskellig
musik tirsdag aften.
Rigtig mange er kommet
derned og nydt den gode
stemning, der altid kende-

Grus & sten
kbtransport.dk

tegner disse sommerkoncerter, og frivillige ildsjæle har
solgt et glas øl eller et glas
vin, og pengene fra salget har
jo også været medvirkende
til, at man har kunnet tiltrække nogle gode navne til
fæstningen.
Nu kan man læse Elisabeth
Wolfhagen Magnussen skrive på Facebook, at man nu
har fået afslag på spiritusbevillingen, idet man har skærpet reglerne.
Nu skal hun sammen med
de andre frivillige på kursus,
udfærdige og ansøge om næringsbrev og andre formularer, hvilket nu har fået dem
til dybt frustrerede over situationen at kaste klædet i rin-

gen. Alt dette får de at vide
her lige ved starten af koncerterne, hvilket medfører, at
det nu kun er muligt at købe
sodavand ved arrangementerne.
I et jubilæumsår, hvor man
har kørt disse koncerter i ni
år, uden optræk til ballade og
uorden, så det slut nu.
Nu kan folk selv slæbe drikkevarer med i flaskeform, og
jeg spørger så, hvordan tror I
det kommer til at gå, og hvor
skal indtægten komme fra.
I ødelægger snart alt for
borgere i Korsør, og nogle må
sidde med en dårlig smag i
munden.
Vi lukker og slukker snart
ned i Korsør.
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Bestil allerede nu tid på tlf. 30 89 20 24
VELKOMST TILBUD I JULI OG AUGUST
Gratis optagelse af journal
(værdig kr. 50,-)
- gælder dog ikke overenskomst patienter.
Gå til
stats aut. Fodterapeut
dine fødder vil takke
dig for det.

Alm. Forbehandling

370,00 kr.

Fodbad, klipning og oprensning af negle,
fjernelse af hård hud og ligtorne, påsmøring
af creme samt vejledning i pleje af fødderne.

Vi har ingen
ventetid.

Klinik for fodterapi
Nytorv 10, 1, 4200 Slagelse
Tlf. 5837 0043
ann.ks@sondagsavisen.dk
red.ks@sondagsavisen.dk

Mathiesensvej 7, 4220 Korsør, Tlf. 3089 20 24
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