
Går man en tur i en park i en af
Kinas storbyer, vil man hurtigt
støde på mennesker, der træner
sammen under åben himmel.

Det oplevede familien Hempel Barholt
også, og i 2008 startede de firmaet Nor-
well med den tanke at flytte fitnesscen-
tret udenfor. I dag designer og producerer
virksomheden motionsredskaber, som

findes i skove, parker og på pladser
rundt om i Danmark og i udlandet.

- Det er den slags ideer, vi skal
leve af, siger projektleder Susanne
Linnet Aagaard med henvisning
til den kreative måde at tænke
motion ind i omgivelserne.

Fremtidsfabrikken Sydfyn, der
er en del af Syddansk Vækstforums

indsats til gavn for regionens yderom-
råder, holder i øjeblikket til i en bygning,
som tidligere har huset en frugtgrossist
og et skrotlager, og nærmeste naboer er
en bokseklub, en stor lagerbygning, som
er til leje, og en enorm, grå silo. Men bag

mange af de graffitimalede mure gem-
mer sig faktisk et mylder af iværksæt-
tere – bl.a. Biosol, der sælger miljøvenlige
rengøringsløsninger, og som er kåret som
Gazelle-virksomhed af dagbladet Børsen.

- Faktisk bor her forholdsmæssigt

mange fra den kreative klasse i det syd-
fynske – især her i Svendborg og på Ærø.
Desværre har mange af vores iværk-
sættere en kort levetid, så det er vores
opgave at hjælpe dem med at vokse og
øge overlevelsesraten, forklarer Susanne
Linnet Aagaard.

Uddannelse til alle
Gode ideer er der mange af, initiativrige
mennesker ligeså – men når det gæl-
der om at komme til et produkt eller en
ydelse, der skæpper i kassen og skaber
arbejdspladser, støder iværksætterne på
problemer. Derfor er Fremtidsfabrikken
Sydfyns vigtigste våben uddannelse.

- Vi er nødt til at støtte og uddanne
iværksætterne, så de bliver bedre til at
udvikle deres virksomheder og arbejde
strategisk med dem, siger projektlederen.

Men det er ikke kun de kreative hove-
der, der skal på skolebænken. Erhvervs-
rådgivere og ansatte i administrationen i
områdets fire kommuner skal også blive
endnu dygtigere til at skabe gode vækst-
betingelser.

- Iværksætterne ønsker en højere grad
af vejledning, når de henvender sig til det
offentlige, så uddannelsen skal hjælpe
kommunalfolkene med at gå fra at være
myndighedspersoner, som først og frem-
mest har fokus på overholdelse af loven,
til vejledere, som forstå, hvordan man
hjælper iværksætterne videre – selvføl-

gelig stadig inden for lovens grænser,
forklarer Susanne Linnet Aagaard.

Højt til loftet
En ny selvforståelse gælder hele vejen
rundt. Det er velkendt, at danske iværk-
sættere i sammenligning med deres kol-
leger i andre lande, ikke tænker stort nok
– og det oplever projektlederen også på
Sydfyn og øerne.

Derfor vil den nye uddannelse for
iværksættere sætte fokus på ledelse,
kommercialisering og branding, så de får
bedre mulighed for at komme ud over
rampen med deres virksomheder.

- Iværksætterne skal turde sige: Jeg vil
være verdens bedste! Vi skal være ambi-
tiøse, og hvis vi finder sammen i netværk,
hvor der er højt til loftet, tror jeg også,
vi kan skabe grobund for de ambitioner,
siger Susanne Linnet Aagaard.

Af Søren Flott

Vi kan blive
verdens bedste

Susanne Linnet Aagaard fra Fremtidsfabrikken Sydfyn skal hjælpe sydfynske iværksættere med at vokse. Foto: Hyldager Fotografi

Fremtidsfabrikken Sydfyn vil uddanne
både iværksættere, erhvervsrådgivere og
kommunalfolk, så alle har samme mål:
Vækst på Sydfyn og øerne

Indsatsen for
yderområder
Yderområderne omfatter i Syddanmark
kommunerne Tønder, Faaborg-Midtfyn,
Svendborg, Ærø og Langeland.

Syddansk Vækstforum vil udnytte yder-
områdernes vækstpotentiale inden for forret-
ningsområderne. Der skal satses målrettet på
at inddrage virksomheder fra yderområderne
i regionale klynger og understøtte virksom-
hedernes vækst gennem klyngesamarbejde
inden for forretningsområderne.

De syddanske erhvervsklynger forpligtes til
at inddrage virksomheder i yderområderne
og understøtte dem i at skabe vækst gennem
klyngesamarbejde.

Fr
em

tI
DS

FA
br

Ik
ke

n
SY

DF
Yn

Faktisk bor her
forholdsmæssigt
mange fra den
kreative klasse
i det sydfynske
– især her i
Svendborg og
på Ærø.
Susanne Linnet Aagaard

Læs mere om
Fremtidsfabrikken

Sydfyn på
fremtidsfabrikken.com
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