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Iværksætterne skaber et kreativt hus sammen 
Midt i et råt værksted med kunst og graffiti samles 90 kreative iværksættere 
den 13. november for sammen at give deres bud på identitet, brugere, 
faciliteter og aktiviteter i et kommende kreativt iværksætterhus på Sydfyn 
 
Sydfyn skal et kreativt iværksætterhus. Visionen er et dynamisk miljø, hvor 
kreative iværksættere arbejder, opbygger netværk og lader sig inspirere. Et 
kreativt hotspot for indbyggerne i huset og andre kreative, som gerne vil være en 
del af miljøet, netværket og særlige events. 
 
Den 13. november holder Fremtidsfabrikken en innovativ workshop, hvor 
kommende brugere og andre kreative kan komme med deres idéer og ønsker til 

huset. Vi skal turde drømme stort, og derfor kommer Christian Stadil for at 

inspirere os med peptalken "I bad med Picasso - sådan bliver du mere kreativ". 
 

”At så kreative iværksættere deltager viser, at der er stor opbakning til et 
kommende kreativt hus, og at de gerne vil være med til at udforme det”, siger 
Susanne Linnet Aagaard, Fremtidsfabrikken, og fortsætter: ”Vi drømmer om et 
hus, hvor nye og veletablerede iværksættere sammen skaber et dynamisk, kreativt 
miljø”. 
 
I alt deltager 112 i eventen. Ud over de 90 kreative iværksættere deltagere er der 
deltagere fra de sydfynske kommuner, Region Syddanmark, Udvikling Fyn og fynske 
uddannelsesinstitutioner. 
 
Baggrund for eventen 
Fremtidsfabrikken og Svendborg Kommune har i september 2012 igangsat en 
forundersøgelse af en permanent placering af Fremtidsfabrikken som et kreativt 
iværksætterhus i Svendborg. Kalmer & Hvass arkitekter står for selve 
brugerundersøgelsen, hvor det kortlægges, hvordan LYNfabrikken, Republikken og 
andre succesfulde huse har gjort, og hvordan vi vil gøre det her på Sydfyn.  
 
"Successen i Lynfabrikken, Republikken og Spinderihallerne skyldes, at man har 
været i stand til at skabe en symbiose mellem huset og dets brugere. I vores 
undersøgelse har vi fundet tre elementer, der er kendetegnende for dette forhold. 
Vi har valgt at betegne dem som kulturbærerne, faciliteterne og co-branding”, 
siger arkitekt Kristian Hvass. 
 
Som en del af forundersøgelsen skal Svendborg Kommune udarbejde scenarier for 
organisation, ejer-/lejerkonstruktion og økonomi i et kommende iværksætterhus, 
ligesom det er kommunen, der på baggrund af forundersøgelsen hjælper med at 
finde de rette bygninger til en permanent placering af Fremtidsfabrikken. 
Forundersøgelsen finansieres af Vækstforum og skal være færdig den 31.12.2012. 
 
FAKTA om Fremtidsfabrikken 
Fremtidsfabrikken Sydfyn er et Udvikling Fyn projekt finansieret af EU Socialfond 
og regionale udviklingsmidler. Projektet foregår i de fire sydfynske kommuner 
Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø, der alle står bag projektet. Målet 
med Boost Sydfyn er at skabe vækst på Sydfyn og øerne. 
 
For yderligere oplysninger 
Kontakt Kristian Hvass, Kalmer & Hvass arkitekter på 41 61 91 76 
Kontakt Susanne Linnet Aagaard, Fremtidsfabrikken Sydfyn på 29 10 87 57 

http://www.kalmerhvass.dk/
http://www.kalmerhvass.dk/

