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Jobcenter Silkeborg 
har lagt en ny strategi 
for at virksomheder 
skal føle sig ekstra 
godt velkomne i 
Silkeborg

Af Brian Holst

SILKEBORG: Inden jul åbner 
Burger King på Nørrevænget, 
hvilket samtidig betyder, at 
der bliver skabt mellem 30 og 
40 nye arbejdspladser i Silke-
borg.

En samarbejdspartner i an-
sættelsesprocessen er Jobcen-

ter Silkeborg, som har sat sig 
for at være hjælpsom og yde 
en ekstra god service over for 
virksomhederne.

- Vi vil gerne endnu tættere 
på virksomhederne i kommu-
nen. Heriblandt de nystarte-
de, som vi gerne vil være i tæt 
samarbejde med fra start, si-
ger jobcenterchef Jørgen 
Skouhus Haunstrup.

I forbindelse med Burger 
Kings åbning i Silkeborg vil 
jobcentret blandt andet hjæl-
pe med at fi nde kvalifi cerede 
medarbejdere blandt de ledi-
ge. 

Derudover låner jobcentret 
lokaler ud til Burger King. 

Blandt andet, når der skal 
holdes informationsmøde 16. 
september, hvor Burger King 
vil fortælle om arbejdet i fast-
food-restauranten. Selve job-
samtalerne, som fi nder sted i 
begyndelsen af oktober, vil 
også blive afholdt i jobcen-
trets lokaler.

Glad for hjælp
- Det er en service, vi gerne vil 
yde, fordi Burger King ikke 
har lokaler i byen endnu. Vi 
vil gerne have et godt forhold 
til nye virksomheder, også 
med henblik på det fremtidi-
ge samarbejde. Der er jo tale 

om en forholdsvis stor ar-
bejdsplads, hvor der løbende 
vil være udskiftning i medar-
bejderstaben, siger Jørgen 
Skouhus Haunstrup, der un-
derstreger, at man gerne 
hjælper både store og små 
virksomheder.

Den nye franchisetager af 

Burger King i Silkeborg, Anna 
Dall, er glad for den hjælp, 
hun har fået.

- Det er en rigtig god idé 
med den form for samarbej-
de. Vi har selvfølgelig gavn af, 
at Silkeborg Jobcenter hjæl-
per os med at fi nde kvalifi ce-
ret arbejdskraft. Vi har i hvert 

fald følt os velkomne i byen, 
siger Anna Dall.

Hun oplyser desuden, at 
hun allerede har modtaget 
mange ansøgninger til stillin-
gerne, ligesom ansøgninger-
ne også kan afl everes hos 
Jobcenter Silkeborg. 

Jobcenter hjælper 
Burger King 
med ansættelser

Et uheld i Østergadekrydset i 1958 - fi re år senere blev krydset lysreguleret. FOTO FRA SILKEBORG ARKIV

Krydset � k senere 
Silkeborgs første 
lysregulering

Af Lis Thavlov, Silkeborg Arkiv

SILKEBORG: Østergadekryd-
set er et af Silkeborgs mest 
trafi kerede - det var det også i 
september 1958, hvor dette 
billede er optaget. 

Her er to knallerter stødt 
sammen i krydset, og man 
kan jo fundere over, om de to 
mænd også er de uheldige 
knallertkørere. 

Silkeborg Avis nævner intet 
om uheldet, men det har må-
ske også været hverdagskost, 
og avisens redaktion lå jo i 
den anden ende af byen. 

Krydset omtales dog i en 
artikel fra 22. september, som 

Silkeborgs mest trafi kerede 
sted, og det hedder videre »… 
at man har talt om opsætning 
af en lyskurv, men det er ikke 
realiseret endnu og bliver det 
næppe lige straks«. Der kom 
faktisk til at gå fi re år, før man 
fi k det gjort.

Det første trafi klys i Silke-
borg blev etableret i Østerga-
dekrydset og tændtes 14. juni 
1962. 

Godt et år senere fulgte lys-
regulering af krydsene Tor-
vet-Søndergade og Vesterga-
de-Hostrupsgade. 

Derefter fulgte trafi klys 
i krydsene Ansvej-Borgergade 
i 1964, Århusvej-Sejsvej i 
i krydsene Ansvej-Borgergade 
i 1964, Århusvej-Sejsvej i 
i krydsene Ansvej-Borgergade 

1966, Søndergade-Drewsens-
vej i 1967, Christian 8.s Vej-
Søvej i 1967 og Borgergade-
Kejlstrupvej i 1969.

Sammenstød i Østergadekrydset

Håndværkerne er i gang med at færdiggøre Burger King i Silkeborg, hvor der er plads til 
30-40 nye medarbejdere. Ifølge franchisetager, Anna Dall, går byggeriet efter planen, 
og det forventes, at restauranten åbner inden jul. Burger King i Silkeborg bliver 240 
kvadratmeter i to plan, og der bliver plads til 120 spisende gæster plus nogle pladser på 
en udendørs førstesals-terrasse. FOTO: JENS ANKER TVEDEBRINK

VIRKLUND: Der blev stjålet et 
armbånd og et bestiksæt i 50 
dele i sølv og pletsølv ved et 
indbrud i en villa på Fyrre-
bakken i Virklund.

Indbruddet er sket i tiden 
fra mandag til torsdag mor-
gen kl. 7.30. Gerningsman-
den kom ved at brække en 
terrassedør op med et koben.

Indbrud på 
Fyrrebakken

SILKEBORG: To unge mænd 
fra Silkeborg og Galten blev i 
går middag snuppet for bu-
tikstyveri i Rema 1000 på 
Nørrevænget.

De gik til kassen for at beta-
le for en pose bønner, men 
forsøgte samtidig at stjæle en 
kakao-mælk, to fl asker soda-
vand og en bakke med 10 æg.

Butikstyveri på 
Nørrevænget

Undvigemanøvre på 
Arendalsvej endte 
med sammenstød 
med lygtepæl

GØDVAD: En bil med en 30-
årig kvinde fra Silkeborg bag 
rattet kørte i går sidst på ef-
termiddagen ind i en lygtepæl 

ved Arendalsvej.
Kvinden har til politiet for-

klaret, at en modkørende bil 
kom for tæt på, og at hendes 
undvigemanøvre var årsag til, 
at hun kørte af vejen og direk-
te ind i en lygtepæl.

Der skete ingen personlig 
skade ved uheldet, men både 
bil og lygtepæl fi k en hård 
medfart.

Bil ramte lygtepæl

SILKEBORG: En skotyv har 
været på spil i omklædnings-
rummet i Svømmecenter 
Nordvest på Nylandsvej.

Her er der stjålet et par gul-
grønne Nike Free-sko med 
sorte snørebånd til en værdi 
af 900 kroner.

Skotyv på spil i 
svømmehallen

SILKEBORG: Lovens lange 
arm fi k i nat fat i to tissere på 
Nygade. Omkring kl. 2 an-
holdt politiet to 18-årige 
mænd fra Silkeborg, som var i 
fuld gang med at lade vandet 
på Nygade, og det koster nu 
en bøde på 1000 kr. til hver.

To tissere 
taget på Nygade

SILKEBORG: En skaldet 
mand forsøgte i nat at bryde i 
ind Frisørhulen på Christian 
8.s Vej.

Men han blev stoppet i sit 
forehavende af en forbipasse-
rende, som råbte ham an.

Ifølge anmelderen forsøgte 
manden klokken lidt over 23 
at brække en dør op til frisør-
salonen, men han stak af, da 
han blev opdaget. Den skal-
dede mand talte dansk, var 
mellem 45 og 50 år, alminde-
lig af bygning og cirka 170 
centimeter høj.

kloch

Skaldet forsøgte 
indbrud hos frisør

82-årig ville hjælpe 
med en mønt til 
indkøbsvogn og � k 
stjålet sin pung

SILKEBORG: En hjælpsom, 
ældre mand blev i går middag 
udsat for et lommetyveri for-
an Fakta-butikken ved Vester-
gade.

Mens han ville hjælpe et 
udenlandsk udseende par 

med at putte en mønt i låsen 
til en indkøbsvogn, blev hans 
pung listet op af lommen.

I pungen var der kørekort, 
personlige papirer og 2000 
kroner i kontanter.

Den 82-årige mand har kun 

en sparsom beskrivelse af 
lommetyvene. Men det skulle 
dreje sig om en mand og en 
lidt mindre kvinde af syd-
landsk udseende.

kloch

Hjælpsom mand udsat for lommetyveri
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