
Recharge City bliver Europas 
første og største parkerings- 
og opladningscenter med
EU-platincertificering

INVITATION

Vi er glade for at kunne invitere dig til den officielle igangsæt
telse af byggeriet af Europas største parkerings og opladnings
center, Recharge City, ved afkørsel 57 Horsens Syd på E45.

Arrangementet afholdes mandag den. 26. september fra kl. 10:30 
på selve området med adressen Korning Tange 20, 8700 Horsens 
– følg skiltningen.

Overvær den officielle igangsættelse med taler og det første 
spadestik, der vil blive foretaget af borgmestrene fra de to om
kringliggende kommuner, Ole Vind fra Hedensted Kommune og 
Peter Sørensen fra Horsens Kommune samt Michael Mortensen 
fra projektudviklingsvirksomheden, MORTENSEN, der står bag 
det storstilede projekt.

Vi ser frem til at påbegynde byggeriet af et fremtidssikret  
parkerings og opladningscenter med Europas første platin
certificeret sikrede parkeringsanlæg for lastbiler, som vil sætte 
nye standarder i transportbranchen og skabe liv og udvikling  
i området.

Program

Kl. 10.30 Ankomst til området
Kl. 11.00  Velkomst ved Charlotte Ørnsvig, projektdirektør for 

Recharge City

Herefter vil følge indlæg fra inviterede talere.

Kl. 11.45 Let frokost og netværk
Kl. 13.00 Arrangementet slutter

Tilmelding:  
Send en mail med din deltagelse til mail@rechargecity.dk 
S.U. senest den 20. september.

Husk at komme i god tid i forhold til parkering samt praktisk  
fodtøj og overtøj alt efter vejret!

Vi glæder os til at se dig! 
 
De bedste hilsner  Team Recharge City

Vær med, når vi går i jorden! 

57
E45

Recharge City er Europas første og største parkerings og opladningscenter med EU 
platin certificering – placeret centralt i Danmark ved afkørsel 57 på E45. Området dækker 
over 270.000 kvm og indeholder et stort parkeringsområde med plads til op mod 450  
lastbiler, modulvogntog og specialvogntog. Her vil være hotel, tre restauranter, service
station, tankanlæg, ladestandere, værksteds og vaskeområder for tung trafik, gode  
toilet og bade forhold samt udendørsområder – for chauffører, den almene  
bilist på farten eller familien fra lokalområdet. Recharge City er stedet, hvor hviletid  
bliver til kvalitetstid. Parkerings og opladningscentret åbner i 2024.

Læs mere på rechargecity.dk

http://rechargecity.dk

