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■Svendborgskreative iværksætterhus skal liggepåhavnen.Ogde ”rå” omgivelser i de tidligere værftsbygninger vil væreen ideel rammeomvildeog skæve ideer,
menerSusanneAagaard fraFremtidsfabrikken.Arkivfoto: RolandPetersen

Svendborg: Svendborg skal
have et iværksætterhus fyldt
med så meget kreativitet, at
det ikke blot skal være en ru-
gekasse for de iværksættere,
der har lejet sig ind i lokaler-
ne, men også kunne tiltrække
nye kreative folk fra hele lan-
det.

Og huset skal ligge på hav-
nen.

Det er Fremtidsfabrikken
Sydfyn, der står bag initia-
tivet, og med en workshop i
næste uge skal der nu sættes

mange flere ord på forvent-
ningerne.

Men hvorfor overhovedet
bruge penge på et iværksætter-
hus? Der findes jo allerede i dag
flere kreative kontorfællesska-
ber i Svendborg?

- Det skal netop ikke kun
være et kontorfællesskab,
men et flagskib med et så dy-
namisk miljø, at andre krea-
tive iværksættere vil flytte
hertil. Huset skal fyldes med
aktiviteter og drives af stærke
personligheder. Der skal være
mødelokaler og showrum.
Og der skal være en café. Det
er et succesparameter, viser
erfaringen fra andre huse,
fortæller Fremtidsfabrikkens
leder, Susanne Linnet Aa-
gaard.

Der er kikket til lignende
kreative samlingssteder i Vej-
le, Aarhus og København.

- Men nu skal vi lytte til de
sydfynske ønsker. Huset skal
ikke blot være en kopi af de
andre huse, forsikrer Susanne
Aagaard inden mødet i næste
uge.

Solidt forarbejde
De første 57 kreative iværk-
sættere har allerede tilmeldt
sig. Kommunen vil også være
stærkt repræsenteret. Og selv
om omridset af det nye iværk-
sætterhus endnu kun er teg-
net i forsigtige streger, vil der
på mødet kunne fortælles om
et solidt forarbejde, blandt
andet med samarbejdet med

Kalmer & Hvass arkitekter.
Det er desuden aftalt, at

Svendborg Kommune skal
udarbejde forslag til en or-
ganisationsplan samt være
behjælpelig med at finde en
egnet bygning.

Betyder det, at kommunen
også skyder penge i projektet?

- Nej. huset skal drives på
kommercielle vilkår, bl.a.
med indtægter fra udlejning
af fællesfaciliteterne og andre
betalte aktiviteter. Hvordan
økonomien helt konkret skal
hænge sammen, vil først blive
afklaret i løbet af året. Men
det er også noget, vi vil lytte
til på mødet i næste uge, siger
Susanne Aagaard.

Der tales om en ”bevidst ud-
pegning” af de virksomheder,
der skal være i huset. Hvordan
skal det forstås?

- Det er helt afgørende for
succes’en, at sammensætnin-
gen er rigtig. Den må hverken
være for snæver eller for bred,
for at sikre dynamikken i hu-
set, siger Susanne Aagaard
og ser samtidig, at de mange
kreative kræfter uden for hu-
set vil få stor medindflydelse.

To forskelligekulturer
Fremtidsfabrikken, som i dag
har kontor på Abildvej, kunne
være blandt de første lejere i
det kreative hus.

Men ikke kommunen.
Det har ellers været nævnt

tidligere. Et ”Erhvervenes
Hus” med plads til både kom-

munale sagsbehandlere og
kreative virksomheder. Er den
tanke opgivet?

- Jeg tror ikke, det er for-

nuftigt at blande funktioner-
ne sammen. Det er to forskel-
lige kulturer, hvor kreative
iværksættere nok vil ønske at
indrette sig noget anderle-
des. Men det kunne eventuelt
være i samme bygning med
mulighed for at udnytte fæl-
les mødeaktiviteter.

Og bygningen. Hvor skal så-
dan et kreativt hus placeres?

- Den vilde drøm er Fre-
deriksøen. Der er flere spæn-
dende bygninger. Det kunne
f.eks. være værftets gamle
kantine. Men ikke tømrer-
værkstedet. Det vil ikke være
egnet. Men det skal i hvert
fald være på havnen. Og
hvornår huset står færdigt er
helt afhængigt af valg af byg-
ning og organisation. Men
altså. Senest til august. Så er
huset klar, lyder det optimi-
stisk fra Fremtidsfabrikkens
leder, Susanne Aagaard, om
Svendborgs nye kreative mø-
dested.

Ethustilkreativeideer
■Fremtidsfabrikken
er klar til at sparke
planen om et kreativt
væksthus i gang med
møde på tirsdag

AfOleKølster
olko@faa.dk

■Fremtidsfabrikkens leder,
SusanneAagaard, håber at
haveSydfyns iværksætterhus
klarpåhavnen i Svendborg
til august næsteår.
Arkivfoto:TimK.Jensen

Workshop
Der vil blive mulighed for at
høremere omplanerne for et
kreativt væksthus og selv kom-
memed ideer til husets indret-
ning og formål på et heldagsse-
minar tirsdag 13. november fra
12.30 til 17.30.
Mødetholdes i tømmerværk-
stedet på Frederiksøen og i tilgift
til debatten er dermulighed for
også at opleve Christian Stadil,
den buddhistiske businessman,
med fordraget ”I badmedPicas-
so - sådan bliverman kreativ”.
Tilmelding til kontakt@frem-
tidsfabrikken.com.

[Detskalnetop ikke
kunværeetkontor-
fællesskab,menet
flagskibmedetså
dynamiskmiljø,at
andrekreative iværk-
sætterevilflyttehertil.
Husetskal fyldesmed
aktiviteterogdrivesaf
stærkepersonligheder.
SusanneAagaard, leder,
Fremtidsfabrikken

Svendborg: Sagen om en pul-
je på 4,8 millioner kroner til
bedre normeringer i daginsti-
tutionerne i Svendborg ender
nu på byrådets bord.

Det er Enhedslistens Jesper
Kiel, der har krævet sagen i
byrådet, fordi han mener, at
man reelt snyder daginstitu-
tionerne for pengene.

I Svendborg blev det i ef-
terårets brede politiske bud-
getaftale aftalt, at 2,0 af de 4,8
millioner fra puljen skulle gå
direkte til bedre normeringer,
men på et møde i Børn- og
Ungeudvalget er det beløb nu
reduceret med en halv milli-
on. Det sker, efter at man har
aftalt at bruge en halv million
på et forskningsprojekt i dag-
plejen.

- Jeg har intet imod forsk-
ningsprojektet, men når vi
faktisk har fået 4,8 millioner
kroner og så i sidste ende
kun bruger 1,5 millioner, er
det uacceptabelt, siger Jesper
Kiel, der vil have partierne
bag budgetforliget til at for-
klare sig.

Arne Ebsen (T), næstfor-
mand i Børn- og Ungeudval-
get, har ikke noget imod at
forklare sig. Han siger:

- Vi investerer i medarbej-
derne ved at give dem viden,
indsigt og forståelse, og det
kommer også børnene til
gode.

Men i finanslovsaftalen står
der direkte, at pengene skal
bruges til at styrke normerin-
gerne?

- Ja, men vi har kommunalt
selvstyre, og da vi i forvejen
ligger højt på normeringsom-
rådet, mener vi, at pengene
bruges bedst på denne her
måde, siger Arne Ebsen.

Den samlede pulje på 500
millioner - hvoraf de 4,8 hav-
nede i Svendborg - var En-
hedslistens markante aftryk,
da den sidste år indgik finans-
lovsaftale med regeringen.

Siden er det endt med, at
masser af kommuner har
valgt at bruge store dele af
pengene til andre formål.

AfOleGrube
olgr@faa.dk

Kræver
børne-
sag i
byrådet

■JesperKiel (EL) vil have
sagompulje til bedre
normeringer i byrådet.


