
Kan et nyt stadion skabe merværdi for både erhvervsliv, turisme, og kommune?
 
Hos Erhvervsforum er holdningen klar: Der er brug for et nyt stadion ved Møllehusvej, som kan løfte Roskildes status som
Sjællands førende sports- og event by. At det er en pensionskasse som har budt på byggeriet, ser Erhvervsforum kun som
en styrke i forhold til pris og byggeperiode.
Du kan læse mere om Erhvervsforums holdning til et nyt idrætsstation i dette nyhedsbrev.
 
Juni måned lakker langsomt mod enden, og hos Erhvervsforum må det siges at vi slutter måneden af med et brag, når vi
afholder kultur- og netværksmødet "Bag kulisserne på Roskilde Festival" tirsdag den 28. juni.
Skal du med på sommerens måske fedeste netværksmøde, så kan du læse mere og tilmelde dig nedenfor. 
 
Erhvervsforum skyder også juli måned i gang med et brag, når vi afholder vores total udsolgte VIP Le Tour event lørdag den
2. juli. Her er der sørget for storskærm, tribune med kig ud til ruten, lækker brunch, kolde drikke og godt humør.
Vil du på venteliste til eventet, så send en mail til stine@erhvervsforum.biz, med ønsket antal billetter. Billetter koster 500,-
ex. moms. 
 
Vi er så heldige, at vi har fået et ekstra parti af de meget populære #alletidersroskilde cykel- og løbetrøjer. Nåede du ikke at
få fat i en trøje i første omgang, så er det altså nu du skal slå til. Læs mere om dette længere nede.  
 
 

Vi glæder os til at ses i #alletidersroskilde 
 

God læselyst!
TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

mailto:stine@erhvervsforum.biz
https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


NETVÆRKSMØDE
'Netværk for ejerledere'

(for dig som ejer en virksomhed med medarbejdere)

Torsdag den 23. juni kl. 08:00-10:00
 

Tilmeld og læs mere her:
NETVÆRKSMØDE: EJERLEDER NETVÆRK

 

NETVÆRKSMØDE
'Iværksætternetværk - Walk and talk'
Mandag den 27. juni kl. 10:00-12:00

 
Tilmeld og læs mere her:

IVÆRKSÆTTERNETVÆRK: WALK AND TALK

 

https://erhvervsforum.biz/event/ejerleder-netvaerk-2/
https://erhvervsforum.biz/event/ivaerksaetternetvaerk-juni-walk-and-talk-paa-havnen/


KULTUR OG NETVÆRKSMØDE
'Bag kulisserne på Roskilde Festival' 

Tirsdag den 28. juni kl. 09:30-14:30
 

Tilmeld og læs mere her:
KULTUR OG NETVÆRKSMØDE: ROSKILDE FESTIVAL

 

 
Vil du være blandt de første til at høre om vores mange spændende aktiviteter? - Så tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvor vi

holder dig opdateret på kommende workshops, netværksmøder, og events!
Tilmeld nyhedsbrevet her: Erhvervsforum Roskilde Nyhedsbrev

 

 

https://erhvervsforum.biz/event/medlems-kultur-og-netvaerksmoede-bag-kulisserne-paa-roskilde-festival/
https://erhvervsforum.biz/nyheder-fra-erhvervsforum/


Nyt stadion vil løfte Roskilde som førende sports- og event by
 
Der foregår en heftig debat omkring byggeriet at et nyt idrætsstadion på Møllehusvej, kontra renovering af det eksisterende
stadion, efter et privat pensionskasse har budt på byggeriet.
 
Erhvervsforum mener ikke at en renoverings af det eksisterende stadion, skaber den merværdi for både erhvervslivet og
kommunen, som forslaget fra pensionskassen vil gøre. Udover at en renovering ikke vil fremtidssikre stadionet til 1. division,
så vil det samtidig ikke give mulighed for et sportsakademi med boliger til de unge talenter, og tager heller ikke hånd om den
nødvendige p-løsning. Det er at en privat investor har budt på byggeriet, kommer til at lægge låg på omkostningerne, som i
sidste ende også gavner kommunen. 

En by som Roskilde der har et aktivt idræts- og foreningsliv, kan ikke være bekendt at stille op med de nuværende faciliteter,
hvor både omklædningsrum og stadion generelt er nedslidt og utidssvarende. Hvis vi samtidig skal gøre os forhåbninger om
at tiltrække flere turister til byen i form af arrangementer, der udover at gavne idrætslivet, også vil være en stor fordel for
handels- og kulturlivet i Roskilde, så skal vi som by simpelthen kunne gøre det bedre. 
 
Du kan læse mere om Erhvervsforums holdning til et nyt stadion her: Erhvervsforum: Ja tak til nyt stadion

 

Fik du ikke købt #alletidersroskilde cykel- eller løbetrøje?
 
Så fortvivl ej, for hos Erhvervsforum har vi været så heldige at få et ekstra parti hjem af de særdeles populære cykel- og
løbetrøjer. 
Trøjerne er et samarbejde mellem Erhvervsforum og Gadstrup Motion, som markere at Roskilde er startby ved Tour de
France 2022. Nu kan du altså være med til at gøre Roskilde gul, og få fingrene i de specialdesignede trøjer. 
 
Cykeltrøjen koster 390,- og løbetrøjen 295,- inkl. moms. 
 
Trøjerne kommer i begrænset antal i størrelserne M-XXL. 
 

https://www.sn.dk/roskilde-kommune/erhvervsforum-ja-tak-til-nyt-stadion/?fbclid=IwAR2oWhddXAa5UfC49qWk5Vo_aeWT8QsggqobDfYL9Oyqhf3P0iNtF0DbfWk


Det går hurtigt med trøjerne, så hvis du skal være med på den gule bølge og have fat i en cykel- og/eller løbetrøje, så send
allerede i dag en mail til stine@erhvervsforum.biz, med info på hvilke trøjer og størrelser du ønsker.
 
Roskilde Avis afholder desuden en konkurrence, hvor du kan blive den heldige vinder af en gul cykeltrøje. Læs mere om
konkurrencen i den trykte avis eller i online avisen på side 82 her: Roskilde Avis Online
 
Vi glæder os til at se Roskilde blive gult!

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

Mia Prang - Kranio-Sakral Terapi 
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem Mia Prang - Kranio-Sakral Terapi!
 
Mia brænder for at hjælpe andre til at lande et bedre sted i livet, og tilbyder behandling med Kranio-Sakral Terapi, der er med
til at skabe balance og ro i kroppen. En behandling hos Mia indledes med en samtale, hvor I taler om, hvilke problematikker
og ubehag du oplever i din krop.
Behandling med Kranio-Sakral Terapi er en meget blid og effektiv behandlingsform, som består af lette blide tryk på hovedet
og kroppen. Med disse tryk skabes der balance ved at påvirke kroppens egne ressourcer.
Kranio-Sakral Terapi kan b.la. afhjælpe og/eller mindske symptomerne på hovedpine og migræne, stress, angst og
depression, svimmelhed, træthed og søvnbesvær, muskel- og ledsmerter, samt rygsmerter og piskesmæld.
Mia behandler både voksne, teenagere, børn, spædbørn og gravide, og tilbyder også firmaaftaler hvor hun kan komme til jer.
 
Mias klienter siger b.la.:
”En behandling i verdensklasse. Jeg mærkede en tydelig forbedring i min ryg, nakke og skuldre under & efter behandlingen.
Mia er nærværende, bragende dygtig og skabte stor tillid og tryghed i mig.”
 
Du kan læse mere om Mia og behandling med Kranio-Sakral Terapi på https://miaprang.dk/, og ellers kan du kontakte Mia
på Tlf.: 26 28 06 86, eller e-mail: mia@miaprang.dk
 

mailto:stine@erhvervsforum.biz
https://www.e-pages.dk/roskildemidtuge/841/
https://miaprang.dk/
mailto:mia@miaprang.dk


Erhvervsforum Roskilde
Maglegårdsvej 2, bygn. F.
4000 Roskilde
www.erhvervsforum.biz

Tlf.: 7020 7680
Mandag-fredag: 9.00-15.00 
info@erhvervsforum.biz
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