
Ny kollega, nye telefonnumre og julestemning hos Erhvervsforum
 
I næste uge skriver vi den 1. december, og sidste uge blev der tændt for juletræet på Stændertorvet samt julelysene i byens
gader.
 
Hvis du, ligesom os, også glæder dig til at skulle julehygge med æbleskiver, glögg og julemusik, så har vi en  række
julearrangementer, som vi gerne vil invitere dig til. 
Du kan se vores tre julearrangementer nedenfor. 
 
Det er også med stor glæde, at vi byder en ny kollega velkommen i Erhvervsforum Roskilde. I samme omgang har vi fået ny
telefonløsning, og dermed har alle medarbejdere fået nye firmanumre.
Du kan se mere til vores nye kollega, samt finde vores nye telefonnumre nedenfor. Vores hovednummer forbliver dog det
samme. 
 

 
God læselyst!

TEAM ERHVERVSFORUM

 

AKTIVITETSKALENDER
Se hele Erhvervsforums aktivitetskalender her: ERHVERVSFORUMS AKTIVITETER

 

JULEARRANGEMENTER I ERHVERVSFORUM
December 2022

 
Læs mere- og tilmed dig et af vores tre julearrangementer her:

JULEARRANGEMENTER I ERHVERVSFORUM

https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/
https://erhvervsforum.biz/aktiviteter/


 

Velkommen til ny kollega i Erhvervsforum Roskilde
 
Det er med stor glæde, at vi kan byde velkommen til Marianne Holmegaard, som fremadrettet vil blive Erhvervsforums nye
regnskabsansvarlige. 
 
Marianne har en baggrund i bogholderi- og regnskabsverdenen, og har mange års erfaring med administration, løn/HR samt
regnskab. Marianne har desuden stor erfaring med en lang række forskellige virksomhedstyper inden for mange brancher.
 
"Jeg glæder mig til at blive en del af teamet, og til at bidrage til Erhvervsforums fortsatte succes," lyder det fra Marianne. 
 
I Erhvervsforum glæder vi os til samarbejdet, og ønsker Marianne tillykke med den nye stilling. 

 

Nye telefonnumre i Erhvervsforum Roskilde
 
Erhvervsforum er overgået til et nyt telefonsystem, hvilket betyder at alle vores medarbejdere har fået nye firmanumre.



For at I, vores medlemmer og samarbejdspartnere, har vores opdaterede numre, og kan komme i kontakt med os, får I
nedenfor en liste over de nye numre:
 
Erhvervsforum Hovednummer (uforandret) - tlf.: 70 20 76 80 
 
Martin Sattrup Christensen - tlf.: 54 34 58 20
 
Stine Werge - tlf.: 54 34 58 21 
 
Jeanette Andersen - tlf.: 54 34 58 22
 
Louise Tonnesen - tlf.: 54 34 58 23
 
Karina Hoffmann - tlf.: 54 34 58 24
 
Marianne Holmegaard - tlf.: 54 34 58 25 
 
Har du brug for at komme i kontakt med os på mail, så finder du vores maildresser på vores hjemmeside her:
Kontakt Erhvervsforum

 

VELKOMMEN TIL NYT MEDLEM
 

MS Hegn ApS 
 
Erhvervsforum kan nu byde velkommen til og præsentere vores nye medlem MS Hegn!
 
MS Hegn ApS blev etableret i 2019, og har Sjællands største udendørs udstilling af hegn i mange forskellige kombinationer
og materialer. 
Om man monterer selv eller ønsker montage, kan der være mange spørgsmål man ønsker afklaring og svar på. Hos MS
Hegn er vejledning og rådgivning nøgleordene for det rette valg og gode resultat, og deres dygtige montører har mange års
erfaring med opsætning af hegn. For MS Hegn er det vigtigste, at kunden føler sig tryg, derfor kommer de også gerne ud og
vejleder, måler op og taler om de forskellige muligheder inden du køber.

MS Hegn producerer desuden en stor del af deres stålvarer i eget hus, f.eks. lågerammer. Derfor er de også stærke i
specialløsninger der ligger udenfor standardmål.
 
Du kan læse mere og se de forskellige typer hegn på hjemmesiden: www.ms-hegn.dk eller kontakte dem på mail:
kontakt@ms-hegn.dk eller tlf.: 38 42 38 38  

https://erhvervsforum.biz/kontakt-os/
https://www.ms-hegn.dk/
mailto:kontakt@ms-hegn.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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