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SÅ BLEV HUSET ÅBNET 
Hvilken dejlig åbningsdag den 1. november. Tusind tak til de mange 
fremmødte for jeres støtte og samarbejde. Tusind tak for de flotte 
gaver. Og tusind tak for alle jer, der i hele åbningsugen var med til at 
synliggøre, hvor meget liv og dynamik vi sammen kan skabe på Sydfyn! 
 

 
 

DEN SYDFYNSKE MODEL  
Kan mikrovirksomheder i 
netværk skabe vækst? Kan man 
skabe resultater med passion, 
co-creation og emergens? Ida 
Borch lægger i bogen 'Vokseværk 
i Netværk - Den Sydfynske 
Model' op til debat om nye 
måder at anskue vækst og 
udvikling på. Bogen er 
Fremtidsfabrikkens bud på en 
alternativ og vedkommende 
projektevaluering, der skal 
inspirere, udfordre og dele viden 
om udviklingsmetoder mm. 

Bogen kan købes i hardcover for 
250 kr. hos Troels Boghandel 
Tlf. 62 21 06 72 
troelsboghandel@gmail.com 

Eller læs den online – klik her 
 

VÆR MED TIL AT EVALUERE PROJEKTET 
COWI er i øjeblikket på vegne af Vækstforum i gang med en evaluering 
af Fremtidsfabrikken Sydfyn og vores Boost Sydfyn-forløb. Blandt andet 
udsender COWI i morgen et elektronisk spørgeskema, som vi håber alle 
boostere vil bruge 2-3 min på at udfylde. TAK for hjælpen! 

DIN STØTTE TIL FLERE 
BOOST OG VÆKSTFORLØB 

De sydfynske kommuner 
ansøger sammen med Vejle og 
Kolding Vækstforum om midler 
til nye udviklingsforløb for 
kreative iværksættere. 

Vi har brug for din støtte til 
vores ansøgning. Hvis du gerne 
vil deltage i udviklingsforløb 
som Boost, faglige workshops, 
netværksevents, matchmaking 
events mm har vi brug for din 
underskrift på en partnerliste 
til det kommende projekt. Du 
kan skrive dig på listen indtil 
den 28. nov. hos 

Fremtidsfabrikken (Jessens 
Mole 11, Svendborg – Susanne) 

Erhvervskontoret Faaborg 
(Nørregade 4 – John) 

Turist- og Erhvervsforeningen 
Langeland (Torvet 5, Rudkøbing 
– Anne Mette) 

Ærø Turist- og Erhvervsforening 
(Ærøskøbing Havn 4 – Carl) 

 

 

  

1000 TAK OG 1000 KRAM 
TIL HANNE 

Hanne Raunsmed har været 
med i Fremtidsfabrikken fra 
start og har udviklet rollen som 
uddannelseskonsulent til at 
omfatte tovholder, Booste-
holder, netværksgartner og 
Mor-Hanne for alle de kreative 
iværksættere. 
  

 
 
Nu stopper Hanne på fabrikken 
og vi vil derfor gerne sige 1000-
tak-for-nu og ønske dig rigtig 
god vind i dit nye job. Du har 
gjort en stor forskel i projektet! 
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