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ET KREATIVT HUS I SVENDBORG 
Tro det eller lad være, men sådan kunne et kommende kreativt 
iværksætterhus i den gamle rutebilstationsbygning på Svendborg  
havn se ud. Som et lærred der kan udsmykkes og skifte udtryk. Det 
kan blive et ikon for Sydfyn – kendt i kreative kredse i ind- og udland. 
 

    
 
Etablering af et kreativt hus i rutebilstationen vil blive behandlet 
politisk i april måned og forhåbentligt besluttes det, at Svendborg 
Kommune investerer de mange millioner i skabelsen af et fantastisk 
hus for interne og eksterne brugere – vi krydser fingre! Du kan finde 
Kalmer & Hvass idéoplæg til et kreativt hus og Praksis Arkitekternes 
tegninger af huset i rutebilstationen på www.fremtidsfabrikken.com.  
 
 

SIDSTE CHANCE! 
Er du en af de sidste 80  
Kreative iværksættere og  
microvirksomheder, der  skal  
udvikle sig selv og sin virksomhed  
i uddannelsesforløbet Boost Sydfyn1.2?  
Og vil du se resultater på din bundlinje?  
Så gælder det om at søge nu! 
 
De sidste fire hold starter i august 2013 og slutter i juni 2014.  
Der er ansøgningsfrist den 22. maj. Du kan læse meget mere om  
forløbet og ansøgningsproceduren på www.boostsydfyn.dk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INFORMATIONSMØDER OM BOOST SYDFYN 1.2 
Kom til informationsmøde og hør, hvordan du kan booste ligesom 175 andre microvirksomheder har gjort. 
Kom og hør om forløbet og mød en af de nuværende boostere. Læs mere her. 
 

16. april, kl 16.00-18.00:  VUC Langeland, Havnepladsen 5, Rudkøbing 

22. april, kl 16.00-18.00:  Fremtidsfabrikken, Abildvej 5A, Svendborg 

23. april, kl 17.00-19.00:  Vitsø Kunstskole, Søby Landevej 18, Søby, Ærø 

30. april, kl 16.00-18.00:  Magasingården, Torvet 13, Faaborg 

2. maj, kl 16.00-18.00:  Ryslinge Innovationshøjskole, Højskolen 1, Ryslinge 
 
Du kan tilmelde dig på: kontakt@fremtidsfabrikken.com 
 
 

ØBOLCHER I VÆKST 

Pia Boutrup har masser af 
succes med sine økologiske 
bolcher og har lige ansat en 
medarbejder mere i virksom-
heden i Marstal på Ærø. Pia var 
med på Boost Sydfyn 1.0 
 

 
 
www.øbolcher.dk  
 

Vores modige borgmestre 
går viralt på side 2 

http://www.fremtidsfabrikken.com/
http://www.boostsydfyn.dk/
http://www.fremtidsfabrikken.com/pdf/Invitation_Boost_12_informationsmder.pdf
http://www.øbolcher.dk/
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SYDFYN STYLE GÅR VIRALT 
Filmen Sydfyn Style med vores modige sydfynske borgmestre går 
viralt i dag. Hvilket vindue til resten af Danmark, der åbner sig her. 
Det er en fantastisk opbakning, som Fremtidsfabrikken og alle de 
kreative iværksættere på Sydfyn får, når de fire borgmestre stiller 
op til en vovet velkomstfilm.  
 
Borgmestrene havde på forhånd sagt ja til at deltage i vores Brand 
Sydfyn event ligesom sidste år, hvor de også gav den ful gas. Et KL-
møde kom på tværs af aftalen om at byde velkommen, og vi spurgte 
om de var friske på at lave en alternativ musikvideo som velkomst. 
Tænk, de sagde ja – hvor modigt! Og Desiree (Brandit Production) 
har i den grad fået dem med på idéen. Super dejlig morsom film – 
med et budskab der holder! 
 

BRAND SYDFYN 
Det var et brag af en event i går! Brand Sydfyn eventen er en del af 
uddannelsesforløbene Boost Sydfyn. Eventen bygger videre på 
sidste års slogan FREMSYN + UDSYN = SYDFYN. 
Brandingværktøjerne er sanserne, hvor kreative iværksættere og 
kommunale medarbejdere og chefer sammen smager, ser, lugter, 
hører og mærker Sydfyn. 
 
Se film, fotos og meget mere der bliver lagt ud på www.boostsydfyn.dk i løbet af dagen. 

KONFLIKTHÅNDTERING – NÅR BØLGERNE GÅR HØJT 
Du kender det sikkert - bølger går højt og du står midt i konflikten. Hvad gør du? 
Kom til en workshop med Thomas Michaelsen og få en indføring i, hvad der skal 
til for at håndtere konflikter med kunder, kæresten, dig selv og andre – du kan 
læse mere om workshoppen her. 
 
Onsdag den 8. maj kl. 13.00-16.00 
Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanevej 2, 5771 Stenstrup 
 

Du kan tilmelde dig arrangementet senest 6. maj på kontakt@fremtidsfabrikken.com – Det er gratis 

SPØRG DIT MARKED 

Kom og bliv udfordret af IDA 
BORCH i eftermiddagens 
netværksevent om hvordan du 
spørger dit marked om, hvad de 
synes om det, du laver 
 

 
 
DET ER I DAG onsdag den 10. 
april kl. 15.00-18.00 på 
Fremtidsfabrikken, Abildvej 5A, 

Svendborg 

http://www.boostsydfyn.dk/
http://www.fremtidsfabrikken.com/75-konflikthåndtering.html
mailto:kontakt@fremtidsfabrikken.com
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=ida+borch&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z7alNhsJR8CfSM&tbnid=vrcda3wTwvccOM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.kommunikationsforum.dk%2Fartikler%2Fmeget-mere-me-branding&ei=6vxkUZL3FYaItAbxsoDoAg&bvm=bv.44990110,d.Yms&psig=AFQjCNHbOU87eG8MtXW_G60ZoxihGS7Lvg&ust=1365659027411597

