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Så er Sønderborg Salgs- og Reklameforening
klar med endnu et spændende arrangement.
Denne gang gælder det
SØNDERBORG I FREMTIDEN.

Program:
17.45 Vi mødes på BORGEN
18.00 Præcis, starter rundvisningen hvor vi kigger ind i en af Borgens lejligheder og får en lækker snack så vi ikke er alt for sultne. Her vil Merete
Lund Brock fra Home fortælle om lejlighederne, og derefter tage os
med til penthouselejligheden – byens bedste udsigt!

Vi inviterer jer med bag kulisserne i to af
byens helt store satsninger:
Borgen og Byens Havn.
Vi hører om byggeriet, om ideerne bag, og
får en indsigt der kan gøre os alle sammen til
bedre ambassadører for vores smukke by.

”– byens bedste udsigt!”

18.30 Rundvisning i Borgens nye shopping center ved Flemming Enghave
og Karsten Hansen. Flemming er udlejningschef for hele Borgen, og
har for tiden travlt med at få de sidste lejemål på plads. Karsten er
souschef for det nye Kvickly, der bliver det største og mest moderne
af sin slags i landet.
19.15 Vi spadserer fra Borgen ned til iFabrikken på Nørre Havnegade 82.
iFabrikken er også et af Sønderborgs spændende initiativer, hvor der
sættes fokus på fremtiden og folk med gode ideer.

Hvad:
Sønderborg i Fremtiden, rundvisning, oplæg og lækker buffet
Hvor:
Vi starter i Borgen, går videre til iFabrikken og slutter hos Jespers
Kockkerier
Hvornår:
Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.45
Tilmeldingsfrist:
Søndag 9. juni 2013

19.30 
Direktør for Sønderborg Havneselskab Michael Saxtorph fortæller om Byens Havn. Et ambitiøst projekt, der startede i 2008.
”Selskabets vision er, at Byens Havn skal bidrage til at Sønderborg by er levende med høj kvalitet og stor tiltrækningskraft.
Havneselskabets opgave er at skabe et område, der er unikt i Danmark og Europa, et område der er præget af enestående arkitektur,
høj kvalitet og mange aktiviteter. Området skal være tiltrækkende for
både byens beboere og gæster og et område, man gerne vil rejse til
for at opleve.”
20.30 L ækker sommerbuffet hos Jespers Kockkerier på Helgolandsgade 41.
Menuen består af:
Let sommer buffet med sprøde sommer salater, hjemmebagt brød
på Skærtoft Mølle mel og spændende påfund..
En chokoladedrøm til dessert.
I Borgen: Spændende tortilla sandwich.

Pris:
350,- kr. pr. person for medlemmer, inkl. rundvisning med snack, oplæg
om borgen og Byens havn samt lækker sommerbuffet m. 1 glas vin/
vand/øl til maden.
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Praktiske oplysninger:
Tilmelding: Hvis du ønsker at deltage, skal du gøre følgende:
Tilmeld det ønskede antal personer til arrangementet via www.ssrf.dk
Prisen pr. person er kr. 350,- og inkluderer:

· Rundtur i Borgen med let måltid
· Oplæg om Byens Havn i iFabrikken
· Sommerbuffet i Jespers Kockkerier inkl. 1 vand/vin/øl
Du skal nu indbetale et beløb svarende til det antal personer, du ønsker at tilmelde
arrangementet til SSR:
Broager Sparekasse, reg. nr. 9797 konto nr. 0000405248
Din tilmelding er først gældende, når du har tilmeldt dig via SSR’s website
www.ssrf.dk samt indbetalt et beløb tilsvarende antal deltagere.
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