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Nyt tag på huset! 
Så betaler det sig her 
En tagrenovering kan gå helt galt, så pas på!
Hvor mange kender du som er certi� ceret 
til at udføre tagarbejde? Går du efter 
100% kvalitet på taget så gå ind på clc-fyn.dk og læs mere.
Er du til hovsa løsninger og billigst muligt, så smid ud!
CLC er stolte over at være certi� ceret tagpartner 
i samarbejde med monier, vi kan det tagværk.

Skyttevej 60 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 40 79 · www.clc-fyn.dk

Billigst her!

Glarmesteren tilbyder: 
Netop nu 
Drivhusglas 61 x 61 cm kr. 25,-
Nye energiruder 
inkl. varm kant 
Dørrude 70 x 118 cm kr. 375,-
Køkkenvindue 118 x 118 cm kr. 599,-
Bondehus 35 x 35 cm kr. 125,-

Se meget mere på clc-fyn.dk 
eller ring 6221 4079

KONTAKT OS CLC-FYN.DK ELL. 4087 4050

• Huller i vejen ” så det os ”
• Nyt asfalt på villavej ” så det os ”
• Fræsning af asfalt ” så det os ”
•  Kort fortalt: Skal du ha lavet asfalt så 

kontakt CLC-ASFALT

Vi gør din vej mere sikker 
- så køb dit asfalt lokalt!

Nu blev det 
sommer!

”

v det 
r!!!!!!!

4 Mandag 9. december 2013

Vejret i dag
Skyet og tørt vejr hele dagen. Temp. 
mellem 7 og 9 grader og jævn vind 
omkring vest. I aften og i nat fortsat 
skyet og tørt med temp. omkring 7 
grader.

Svendborg
svendborg@faa.dk

 ■Fremtidsfabrik-
ken, som  Susanne 
Aagaard står i spid-
sen for, har vakt 
opsigt i 
resten af landet, 
og konceptet bre-
der sig nu til andre 
kommuner.  Arkivfoto: 
Jørgen Hansen

Svendborg: EU-projektet 
Fremtidsfabrikken, som de 
� re sydfynske kommuner står 
bag, har gjort sig bemærket 
på landsplan. Og det er ikke 
alene på grund af den omtal-
te og meget sete � lm med de 
dansende borgmestre, men 
fordi det sydfynske koncept 
imponerer med sin effekt.

Helsingør Kommune har 
netop haft et et-årigt kursus-
forløb, som har hentet inspi-
ration i Svendborg, og � ere 
andre kommuner er i gang 
med samme øvelse.

Projektleder Susanne 
Aagaard, Fremtidsfabrikken, 
fortæller, at det specielt er 
det kommunale kursusforløb, 
der er efterspørgsel efter. 

Skiller sig ud
- Det er også der, Fremtidsfa-
brikken virkelig skiller sig ud, 
siger hun.

- Der er mange projekter 
for iværksættere rundt om i 
landet, men jeg er ikke stødt 
på nogen endnu, hvor de lige-
som os har rammebetingel-
serne med i projektet. 

- Vi får mange henvendel-
ser fra andre kommuner, der 
gerne vil høre, hvordan vi 
klæder kommunerne på til 
at samarbejde med erhvervs-
livet, og hvordan vi klæder 
rådgiverne på - uanset om det 
er revisorer, advokater eller 

bankrådgivere - til at forstå 
den måde, iværksættere tæn-
ker på. Det, at man både ud-
vikler iværksætterne og deres 
rammebetingelser, det er det 
særlige, som vi kan i Frem-
tidsfabrikken, siger Susanne 
Aagaard.

Helsingør Kommune har 
været på besøg i Svendborg 
og har så lavet sin egen ver-
sion, som man nu inspirerer 
nabokommuner med. 

Eksportfremtid
Gribskov, Fredensborg og 
Høje Tåstrup Kommuner 
er også på vej med den syd-
fynske model, og Fremtids-
fabrikken har netop haft en 
henvendelse fra Syddjurs.

- De vil gerne have, at vi 
kommer op og laver et pro-
jekt hos dem, fortæller hun.

- Men der er vi faktisk nødt 
til at sige, at det kan vi ikke. 
Vi kan ikke bare holde det for 
dem - hvis ikke de har ledel-
sesinvolvering og det kom-
munale engagement, så dur 
det ikke, siger hun. 

Fremtidsfabrikken har 
også en lille eksport til Oden-
se, og også Guldborgsund 
Kommune har vist interesse.

- Og nu er Fremtidsfabrik-
ken-projektet jo færdigt om 
et år, så hvem ved - det kan 
da godt være, at vi skal ud og 
eksportere det bagefter, siger 
Susanne Aagaard. 

Sydfynsk projekt 
eksporteres 

 ■EU-projektet 
Fremtidsfabrikken 
vækker opsigt og 
kopieres i flere 
kommuner

Af Gitte Gedde
gige@faa.dk

Svendborg: Helsingør Kom-
mune har ligesom Svendborg 
kæmpet med en bundplace-
ring i Dansk Industris under-
søgelse over erhvervsklima. I 
tre år har de ligget nummer 
næstsidst, og ligesom i Svend-
borg, der har ligget nummer 
sidst, har man gjort en ekstra 
indsats for at imødekomme 
erhvervslivet.

Helsingør opfandt One 
Stop Erhvervsservice, og det 
lod Svendborg sig inspirere 
af, da man sidste år lavede Er-
hvervskontakten på rådhuset.

Og så skete det omvendte - 
at Helsingør � k øje på Frem-
tidsfabrikken i Svendborg, 
fortæller projektleder Bir-
git Johns Nielsen, Helsingør 
Kommune.

- Vi besøgte det sydfynske 
iværksætterprojekt, og så har 
vi nu holdt en række kurser 
for hele det tekniske område, 
hvor en masse medarbejde-
re har været med, fortæller 
hun.

- I og med, at det er et EU-
projekt, har man på Sydfyn 
bedre økonomi til et stort og 
ambitiøst forløb. Det havde vi 
ikke mulighed for, så vi pluk-
kede lidt og sammensatte 

noget, der passede til os. Vi 
valgte et konsulent� rma, der 
skulle hjælpe os med at stå for 
at sætte det i værk. Men basis 
var efter kraftig inspiration 
fra Fremtidsfabrikken, og de 
elementer, de havde, siger 
Birgit Johns Nielsen.

- Vores kursus har vi kaldt 
”Professionel Service i Hel-
singør Kommune”, og 85 
ansatte har deltaget på tre 
hold over hele året og med en 
workshop for ledelsen.

- Evalueringen var rigtig 
god, men vi har også løbende 
tilfredshedsmålinger blandt 
dem, vi servicerer - borgere 
og virksomheder. 

- Vi � k lavet en � lm -  ”Lars 
fra Svendborg” kalder vi den 
- som vi brugte i kursusforlø-
bet.

Håber på bedre placering
Birgit Johns Nielsen håber, 
indsatsen vil bære frugt hos 
samarbejdet med erhvervsli-
vet.

- Vi håber det slår igennem 
til næste års undersøgelse, si-
ger hun.

- Nu skal lederne gå i front 
og sætte fokus på service og 
følge op på kurserne. 

Helsingør Kommunes  
borgerservice skal nu lade sig 
inspirere af forløbet, der skal 
skræddersyes til dem og også 
andre centre. Tilmed andre 
kommuner.

- På den måde lever det vi-
dere, siger Birgit Johns Niel-
sen.

Helsingør fi k øje 
på noget særligt

 ■Helsingør 
Kommune har netop 
gennemført et 
et-årigt kursusforløb 
inspireret af 
Fremtidsfabrikken

Fremtidsfabrikken Sydfyn  er et 
sydfynsk projekt med støtte fra 
fi re kommuner og EU, der skal 
skabe bedre vækstbetingelser 
for kreative iværksættere: 
Nye iværksættere  kan få den 
hjælp og vejledning, der skal til 
for at overleve og blive en 
succes som selvstændig.
Etablerede iværksættere  kan 
hente ny inspiration og fi nde 

samarbejdspartnere i netværk 
og andre af Fremtidsfabrikkens 
aktiviteter.
Kursusforløb  for kommunale 
sagsbehandlere og professio-
nelle rådgivere
Målet  er at skabe vækst og fl ere 
kreative iværksættere i de fi re 
sydfynske kommuner - Ærø, 
Langeland, Faaborg-Midtfyn og 
Svendborg.

Fremtidsfabrikken


