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HURRA – HURRA – VI FÅR ET HUS! 
Svendborg Byråd besluttede i sidste uge, at investere i et kreativt 
iværksætterhus på havnen – det er fantastisk, at de kreative på Sydfyn 
får sådan et hus!!! Det bliver den gamle rutebilstation, der skal bygges 
om, så den bliver et ikon for byen og et levende hus på havnen - Jubiii 
 

    
 

KOM OG HØR OM HUSET DEN 15. MAJ 
Vi inviterer alle til at komme og høre om huset og den videre proces 
frem mod åbningen i sommeren 2014. Kom og hør om visioner, 
identitet, brugere, bygning, faciliteter og meget mere – og hør, 

hvordan du som bruger kan blive inddraget i den videre proces. 

Mødet er onsdag den 15. maj kl. 13.00-15.00 i SIMAC konferencerum 
India, hvorfra du kan se hele havnen. SIMAC, Graaesvej 27, Svendborg 

Du kan tilmelde dig arrangementet på 63 75 94 99 eller 
kontakt@fremtidsfabrikken.com senest den 14. maj – Det er gratis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIDSTE CHANCE! 
Du kan stadig nå at blive en af de sidste 80 kreative 
iværksættere og microvirksomheder, der skal udvikle sig 
selv og sin virksomhed i uddannelsesforløbet Boost 

Sydfyn 1.2!  

Vil du gøre dine produkter virkeligt skarpe, blive tydelig 
i din kommunikation og få styr på hvordan du bruger din 
tid, så er Boost måske noget for dig! 

Der er ansøgningsfrist den 22. maj. Du kan læse meget 
mere om forløbet og ansøgningsproceduren på 
www.boostsydfyn.dk.   

HVOR MANGE ANSATTE 
HAR VI NU? 

Det kan være svært at svare 
præcist på hos Socialtfagligt 
Fokus, for her går det stærkt. I 
skrivende stund er nr. 9 og 10 
ved at blive ansat. Firmaet 
sælger socialrådgivning til 
jobcentre og andre aktører, 
laver juridisk procesarbejde på 
beskæftigelsesområdet og 
underviser i socialrådgivning. 

 

Susan Sylvest startede firmaet i 
dec. 2010 og ansatte sin første 
medarbejder et år efter. Siden 
sept. 2012 har Morten Sylvest 
taget sig af personale og den 
forretningsmæssige side af 
firmaet. Susan deltog i Boost 
1.0 og Morten booster på 1.1 

www.socialfagligtfokus.dk  

 

Vi fik denne fantastiske SMS fra vores københavnske innovations-
eksperter Thomas Mathiasen den 2. maj:  

"Sidder her til Vækstfondens årsmøde og hører best. 
formand Carsten Koch fortælle. Han indleder med at 
henvise til videoen med Sydfyns borgmestre i Gangnam 

Style som et kæmpehit alle er misundelige på. Cool ikk?" 

mailto:kontakt@fremtidsfabrikken.com
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SYDFYN STYLE GIK 
VIRALT – HVAD SKETE 
DER SÅ BAGEFTER?  

 
Sydfyn Style sætter Sydfyn på Danmarks kortet for en dag. Den 10. 
april tager vores fire dansende borgmestre HELE mediefladen. Radio, 
TV, trykte medier, online medier og sociale medier. Filmen har siden 
givet masser af omtale og henvendelser til os – her er et lille udvalg: 

- Der har været over 280.000 visninger af filmen på Youtube, 

- Fire borgmestre fortalte om Fremtidsfabrikken og iværksætteri i 
Aftenshowet på DR1, mens Jon Stephensen fortalte om Sydfyns 
boomende kreativ vækst i Go’ Aften Danmark på TV2, 

- CBS-studerende skriver opgaver om Fremtidsfabrikken og den 
sydfynske model med det offentlige-private samarbejde, 

- DR2 lavede programmet På den 2. side om Svendborg, 
vækstinitiativer, Fremtidsfabrikken og den kreative klasse, 

- Andre kreative miljøer vil gerne vide, hvordan vi har fået 
kommunerne involveret i projektet, 

- Vi har skabt debat på Sydfyn! 

På Fremtidsfabrikken forsøger vi at samle historien om al viralvirakken 
og baggrunden for Sydfyn Style. Filmen er allerede en case på diverse 
medie- og kommunikationsstudier, og vi ønsker den skal forblive 
længst muligt, så studerende skal sætte Sydfyn under lup i mange år 
frem. Se baggrund, film om filmen og en masser andet lige her. 

 
 
 
 

 

KOMMUNALE BOOSTERE MED WAUHH-EFFEKT 
Vi er i disse uger ved at afslutte hold 3 og 4 af de kommunale 
boostere, og har opfølgning på hold 1 og 2. Det er en sand fornøjelse 
at høre, hvordan de kommunale medarbejdere nu oftere besøger 
virksomheder, hvordan de har indarbejdet nye vaner med møde-
ledelse og løbende evaluering, hvordan de sætter sig i kundernes sted 
og argumenterer deres sag i den interne sagsbehandling – og så siger 
flere af boosterne, at de samtidig er blevet meget gladere for at gå på 
arbejde!  
 

GRØNLANDSK FRIMÆRKE 
OG ART & BED 

Billedkunster Naja Abelsen på 
Ærø er lige nu aktuel med en 
udstilling i Sisimut på Grønland 
og meget snart aktuel med 
endnu et Grønlandsk frimærke, 
der officielt udgives i juni af 
Post Greenland. Det er det 16. 
frimærke Naja har tegnet til 
det grønlandske postvæsen. 
  

 
 
Du kan også opleve Najas 
malerier og tegninger på Ærø, 
hvor hun har et farverigt 
koncept for overnatninger i 
hendes Art & Bed. Naja er med 
på Boost 1.1 

www.artnbed.dk  

NY DATO: KONFLIKTHÅNDTERING  
Workshoppen flyttes fra 8. maj til den 11. juni 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 
 

GRØN BOGUDGIVELSE 

Birgit Helbo har netop udgivet 
havebogen Til nytte og nydelse. 
Ulf Jeppesen har taget billed-
erne til bogen. Både Birgit og Ulf 
var med på Boost Sydfyn 1.0 

 

www.helbohaveplaner.dk  

Har du set Sydfyn Style omtalt i medier eller til 
et arrangement du har været til, så giv os et 
tip, så vi kan få det med i historien om filmen. 

HUSK DU KAN FÅ EN 
VÆKSTMENTOR 
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