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BYGGERIET AF FREMTIDSABRIKKEN ER I GANG 
Så er ombygningen af rutebilstationen til vores kreative iværksætterhus 
på Svendborg Havn i fuld gang. Det er planen, at Fremtidsfabrikken 
overtager et tomt, istandsat hus 1. august i år, og så skulle vi og alle de 
kreative iværksættere gerne kunne flytte ind løbende fra september. 
Du kan finde masser af billeder, tegninger, historier mm på den nye 
FB side: www.facebook.com/fremtidsfabrikken - og der må du 
meget gerne skrive dine idéer til huset. 
 

 
 
CASA arkitekter har tegnet huset. Motivet på gavlen er udlånt af 
kunstneren Per Buk, som et eksempel på udsmykning af gavlene. 
Svendborg Kommune investerer 13,9 mio. i ombygningen. 
 

BLIV SKREVET OP TIL EN PLADS I HUSET 
Vi får en del henvendelser fra personer, som gerne vil skrives op til 
en plads i huset, og fra i dag starter derfor en formel interesseliste. 
Ikke at det giver garanti for en plads i huset – det vil jo afhænge af 
de screeningkriterier, som vi finder frem til. Men passer man til 
kriterierne, er det vigtigt at kunne vælge pladser og kontorer ud fra 
først til mølle på interesselisten. På listen kan man skrives op til 
enmandskontor, flermandskontorer og deltidsplads i åbne kontorer. 
Vil du på listen, så send en mail til susanne@fremtidsfabrikken.com  
 

SÆT KRYDS I KALENDEREN  
Vi har masser af Bonus Boosts og netværksevents i de kommende 
måneder. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og meld dig til: 

- 27. feb. og 3. marts: Sæt en god pris med Margrete Bak 

- 20. marts: Instagram og tripadvisor 

- 8. april: IVS – iværksætterselskabet med Susanne Bundgaard 

- 8. april: Vejledningsaften med Boost Bizz’erne 

- 23. april: Aftaler der holder med Susanne Bundgaard 

- 24. april: Markedsfør med Ida Borch 

- 14. maj: Pralekursus med Sanne Saerens og Rasmus Skovmand 

Læs mere på www.fremtidsfabrikken.com der løbende opdateres med 
flere events.  

DATING PÅ TØRRESNOREN 
Besøg vores business-dating-stativ 
på Fremtidsfabrikken og få nye 
kontakter. Her finder du 
beskrivelser og kontaktdata på 
både Boostere og Bizz’er. Du kan 
også selv blive hængt til tørre  

B&B MED REDESIGN AF 
GULD FRA KLÆDESKABET 

Ved foden af Svanninge Bakker 
ligger Solbjerggaard. Indehav-
erne Peter og Laura deltager i 
Boost 1.2. Undervejs i forløbet 
har de udviklet deres B&B til 
også at tilbyde redesign kurser, 
hvor man tager sit gamle tøj fra 
klædeskabet med til Solbjerg 
Gård, og forvandler det. Det 
første kursus er den 1. marts, 
ja, så man er klar til foråret … 
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