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SOMMER 

TÆT PÅ FULDT HUS PÅ HAVNEN 
Det er gået meget stærkt. Stort set alle fuldtidspladser i det 
kommende kreative iværksætterhus Fremtidsfabrikken på 
Svendborg havn er lejet ud fra 1. november eller tidligere. Der er 
et tremandskontor til tre små virksomheder og en enkelt startup-
plads tilbage. Og så er der naturligvis deltidspladserne, som vi 
først laver lejeaftaler på til oktober, lige inden huset åbner 
officielt. Læs mere om huset, se indbyggerne, se hvordan du kan 
blive skrevet på vores interesseliste og meget mere på 
www.fremtidsfabrikken.com  
 

LOGOET LEVER VIDERE I HUSET 
Den netop afsluttede logokonkurrence for huset Fremtidsfabrikken 
vandt projektets nuværende stregkode-logo. Tillyke til Mette 
Thaysen moses, Reklamepigen for at have skabt så stærkt et logo. 
Det vandt ud fra argumenter om, at 

- det som grafik fuldstændigt ligner bygningen, 

- farverne illustrerer mangfoldigheden i huset, 

- stregkoden viser at det drejer sig om 
forretning, 

- og så bliver ord som energi, spræl, glæde, kreativt, fællesskab og 
markant også brugt om logoet. 

Se de mange flotte logoforslag og hvem, der har lavet dem lige her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPLEVELSESKAFFE 

Henrik Almlund har åbnet et 
kafferisteri i Svendborg 
Vestergade 24 inde i gården. 
Der venter dig en dejlig 
kaffeoplevelse i cafeen, 
loungegården eller to go. 
Henrik har deltaget på Boost 
1.2. 

 

https://www.facebook.com/zo
zozialcoffee 
 

  
 

NETVÆRKSKUNDER 

Maibrit Helding Storm har mere 
end 20 års erfaring som grafiker 
og var med på det første Boost 
forløb. Maibritt har fået mange 
nye samarbejdspartnere og 
kunder gennem Boost-
netværket. 23 boostere er nu 
blandt hendes kunder. 
 

 
 
www.heldinggrafiker.dk  
 

FULD FART PÅ ET 
IVÆRKSÆTTERHUS I 
FAABORG 

Det ser ud til at lykkes med 
et iværksætterhus i FFV’s 
administrationsbygning i 
Faaborg. Der er god plads og 
masser af muligheder for 
kontorer, møderum og 
fælles pausezoner mm. 
Næste brugermøde, hvor vi 
skal se om opbakningen til 
huset er stor nok er 

Onsdag den 20. august 
Kl. 16.00 
Det gamle rådhus i Faaborg, 
Mellemgade 15, lokale M21 

Kom og vær med til at skabe 
et hus i Faaborg! 
 

FABRIKKEN HOLDER INDUSTRIFERIE OG SOMMERLUKKET - OG VI ER KLAR IGEN MED BOOST 
DROP IND DEN 20. AUGUST KL 15.00 PÅ FABRIKKEN Læs mere her 

 

BOOST BOG OG SUCCES 

Glæd jer! Ida Borch knokler med 
at skrive bogen ”Vokseværk i 
netværk – den sydfynske model”. 
Den bliver en bestseller – ikke 
mindst når den lanceres i august 
sammen med de fantastisk flotte 
vækstresultater som vores 
boostere har haft  
 
 

http://www.fremtidsfabrikken.com/
http://www.reklamepigen.dk/
http://fremtidsfabrikken.com/123-logo.html
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https://www.facebook.com/zozozialcoffee
http://www.heldinggrafiker.dk/
http://fremtidsfabrikken.com/pdf/INDBYGGERNE pr 20-06-2014.pdf
http://fremtidsfabrikken.com/pdf/Program,%20Boost%20ønsker%2020.08.2014.pdf

