Miraklet i Middelfart
Af erhvervschef Niels Chr. Hammelev,
Middelfart Erhvervscenter.

Store ord, nuvel! - men
udviklingen i Middelfart går
fantastisk i øjeblikket.
Middelfart er blandt de kommuner i Danmark, der har skabt og fået tilført flest nye
arbejdspladser. Måske endda nr. 1 når
man tager kommunens størrelse i
betragtning! Over 600 nye arbejdspladser
er blevet sikret gennem de seneste par
måneder - og der er flere på vej.
• Middelfart får et skattecenter, som allerede nu er ved at flytte de første arbejdspladser til Teglgårdsparken (ca. 300 medarbejdere).
• Fiberline flytter sin produktion fra Kolding
til Middelfart (ca. 100 medarbejdere).
• Sarah Lee (Merrild Kaffe og Blumøller)
har meldt deres ankomst med 150 medarbejdere.
• Vejdirektoratet har valg at placere sit
regionskontor midt i den nye Syddanske
Region - midt i Danmark (ca. 80 arbejdspladser).
• Flere virksomheder er i gang med at
udvide - bl.a. Dinex A/S med 6000
kvm. og 25 nye arbejdspladser.
• T Hansen Gruppen A/S har søgt om
udvidelse, Mogens Marxen A/S i Nørre
Aaby udvider, Haustrup Bodycote i
Ejby har udvidet, og vognmand Poul
Pedersen i Ejby har også bygget til.

• Faktisk er listen med virksomheder i den
nye Middelfart kommune, der arbejder
med udvidelses- og byggeplaner lang.
• Kommunen sælger løbende erhvervsgrunde ved Mandal Allé.
• Det meste af erhvervsjorden ved
motorvejen er netop solgt.
Herudover er der gang i etableringen af
nye virksomheder. Som det blev bekendtgjort i det forrige Erhvervsnyt er der et
boom i antallet af iværksættere med mere
end en fordobling i forhold til sidste år.
Og dette høje niveau ser ud til at fortsætte,
således at vi på Middelfart Erhvervscenter
forventer over 100 nye iværksættere i 2005
fra de tre kommuner i den nye Middelfart
kommune.

• Trods et fantastisk turistår i 2004 og trods
et halvdårligt juli vejr melder turisterhvervet, at 2005 bliver på niveau med 2004.
• Ejendomsmæglerne melder om langt
større efterspørgsel af huse end udbud.
• Salget af grunde går hurtigt, hvilket nu
også kan mærkes i Nørre Aaby og Ejby
kommuner (solsikkebaeltet.dk).
• - og vil du ha’ et ledigt butikslokale i centrum af Middelfart, må du bagerst i køen!

Bæredygtig udvikling
Den positive udvikling skyldes både, at
Middelfart er en naturlig del af Trekantområdet og den generelle vækst i økonomien. Men udviklingen skyldes også særligt dygtige virksomheder i nærområdet
samt en langsigtet og bæredygtig politik
gennem flere år, og resultaterne taler for
sig selv.
• KulturØen er netop indviet i Middelfart,
hvilket allerede nu kan måles i antallet
af nye besøgende på Nordvestfyn.

Fremtiden tegner lys for Middelfart.
Middelfart midt i Danmark og Middelfart
midt i den nye Region Syddanmark.
Måske er mirakel ikke for stort et ord
alligevel...!?
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Fotografen med
den skæve vinkel
Midt i august 2005 sprang Kira Leth ud som
selvstændig fotograf. Hun har tidligere
arbejdet som pædagog i daginstitutioner,
men har gennem de sidste 20 år fotograferet
på hobbybasis. “Jeg ynder at kalde mig autodidakt fotograf”, siger en storsmilende Kira.
“Jeg har altid haft et stort ønske om at blive
fotograf, men den praktiske sans fik engang

opgaver via ham som fotograf. Derfor kender jeg processen i at være iværksætter”
siger Kira. Så det var ikke tanken om at
være selvstændig, som satte spekulationerne i gang. Det var mere nervøsitet omkring
konceptet. Kan det at tage specielle billeder
sælges? Er det kun familie og venner der
synes, at mine fotos er meget specielle, fordi
de er “skæve”.
Kira fortsætter: “Det er også en balancegang
både at være tro mod konceptet og ikke gå
på kompromis med den “skæve” tilgang til
min måde at fotografere på, og samtidig yde
kundeservice hvor kunden måske ikke er
enig i måden“. Men indtil videre er det gået
strålende for Kira.

Drivkraften
Kira kører hverken på V-power eller andet
super-brændstof. Hun har drivkraften i sig
selv og brænder 200% for det nye firma.
“Og min pædagogiske baggrund er ikke
spildt”, siger Kira” for en af mine målgrupper er børnehaver og dagplejere. Her kan jeg
virkelig gøre brug af mit talent.” Hun bliver
også meget motiveret af, at børnene synes,
det er sjovt at blive fotograferet i anderledes
omgivelser. Kira har allerede haft mange
gode opgaver og er booked et godt stykke
frem i tiden, både med portrætfotograferinger
og bryllupper.

Hvad bringer fremtiden

overtaget, så jeg tog en uddannelse som
pædagog i stedet”, fortsætter Kira. Imidlertid
syntes venner og familie, at Kira ikke brugte
sit talent optimalt, så de opfordrede hende til
at blive selvstændig fotograf.

Tanken om at blive selvstændig
“Min mand har egen virksomhed indenfor
reklamebranchen, og jeg har haft en del
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Udover ovennævnte opgaver skal Kira stå
for en stor fotoopgave d. 7. oktober i Fredericia Idrætscenter. Her samles alle dagplejere
i Fredericia kommune til en temadag. Kira
skal løbende fotografere deres arbejdsproces.
Billederne vises på en storskærm undervejs i
processen samt i slutningen af dagen. Ydermere er det planen, at 10 billeder udvælges
og udstilles i forhallen på rådhuset. “Det er
en opgave, som betyder utrolig meget for mig”,
siger Kira. “Her kan jeg vise min kunnen
overfor en masse potentielle kunder”.

“Drøm ikke om dit liv
- men lev dine drømme”
Sådan beskriver Lykke Junker sin livsfilosofi
omkring det at være selvstændig. Lykke har
en baggrund som uddannet designmanager
ved International Business Academy med
baggrund i beklædningsdesign. Derudover
har hun international erfaring via arbejde
hos haut couture designer i London 1 år,
samt i Milano 1/2 år som freelance smykkedesigner for et kendt firma. De sidste 6 år
har hun arbejdet for danske firmaer som
ansvarlig designer.

Hvorfor selvstændig?
“Drømmen om at få mit eget spøgte hele
tiden i baggrunden”, siger Lykke. Så for 1/2
år siden startede hun som selvstændig og
besluttede at lave sin egen eksklusive
smykkekollektion. “Nu har jeg i flere år set,
hvordan mine egne designs gav firmaerne
succes, så hvorfor ikke prøve selv?”, siger
Lykke og fortsætter: “indenfor min
branche har man ofte lange, hektiske
arbejdsdage, en hel del rejseaktivitet
og den indsats man lægger i al det
arbejde vil jeg egentlig hellere selv
høste frugterne af”.
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Kunderne
Haut couture butikker i København og
London samt en enkelt i Århus har allerede
taget nogle af hendes smykkekollektioner
ind. Derudover har en kendt skuespiller
vist smykkerne på TV og i uge-blade. “Så
jeg er ganske godt tilfreds med den foreløbige udvikling”, fortæller Lykke. “Men jeg
planlægger en mere intens markedsføring,
og regner med at mit website:
www.lykkejunker.dk er i luften indenfor de
nærmeste uger. Her kan man se de nyeste
kollektioner”, fortsætter Lykke.

Livet som iværksætter
“Jeg synes, at det er skønt at arbejde med
mine egne ting, se mit logo på bilen, og bare
mærke at tingene efterhånden virkeliggøres”,
siger Lykke. Men tilføjer så i samme åndedrag: “jeg savner dog alligevel omgangen

Skrap til produktudvikling
Lykkes force er at produktudvikle
ting og skabe noget. Smykkebranchen blev valgt, fordi det var
her, at omkostningerne var lavest i
forbindelse med opstart. “Jeg synes
at produktion af tøj er for overophedet i dag, og derfor umiddelbart
ikke det første marked jeg vil forsøge at komme ind på”, siger Lykke.
“Her er det lettere med accessories.
Markedet er nærmest eksploderet i
sjove produkter, og der er stor efterspørgsel,
så her er langt videre rammer end ved tøj”.
Efter valg af branche var det næste store
spørgsmål underleverandører til at producere
smykkerne. Valget faldt på Tyrkiet, fordi
hun bl.a. ikke opfyldte minimumskravene
til produktantal i de andre lande. I Tyrkiet
var der også mindre opstartsomkostninger
og en mere fleksibel produktion end i Indien
og Kina. “De er virkelig dygtige håndværkere, så derfor betaler man gerne lidt mere,
når smykkerne skal være fejlfri”, siger
Lykke. På sigt overvejer hun at flytte produktionen til Japan eller Korea (når efterspørgslen stiger og hun skal have lavet
større kollektioner).

med kollegaer. Derfor er det vigtigt for mig
at få skabt nogle rutiner. At holde mig selv
i nakken, og have en solid planlægning.
Når du beslutter dig for at holde fri, er det
vigtigt at overholde det! Tør tro på, at det
er rigtigt, det du gør.

Fremtiden
“Hvis vi ser ud i fremtiden, har jeg fået godt
gang i design og salg af smykkerne til min
målgruppe”, siger Lykke. Herudover er det
planen at udvide selve produktporteføljen
med f.eks tøj og møbler. Evt. gå i partnerskab med andre selvstændige.
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Erhvervsnyt har spurgt borgmesterkandidatern

Erhvervsudviklingen o
i den nye Midde
og den skal udnyttes til gavn for det
lokale erhvervs- og handelsliv!
Ny Middelfart Kommune er en kommune,
der har plads til alle typer virksomheder
med en bæredygtig miljøprofil. Det er mit
mål gennem en bred dialog med det lokale
erhvervsliv at få udarbejdet en offensiv
erhvervspolitik for den nye kommune.
Claus Hansen
Borgmester (V), Ejby Kommune
Borgmesterkandidat for Venstre
i Ny Middelfart Kommune

Af Claus Hansen

Lad mig slå fast med det samme, at den
nye Middelfart Kommune er en fynsk
kommune, men når det er sagt, er det ligeså væsentligt at understrege, at Middelfart
Kommune vender blikket mod Trekantområdet og dets dynamiske erhvervsudvikling. Det er en del af vor vision, at vi
skal fremstå som en aktiv og integreret del
af dette vækstmæssige kraftcenter.
Jeg er fuldt ud opmærksom på, at dette
gælder hele den nye kommune, og derfor
er det væsentligt at sikre grundlag og rammebetingelser for det lokale erhvervsliv
overalt i vor kommune. Lokalområderne
må ikke blive glemt i denne sammenhæng.
Middelfart Kommune får en enestående
placering på det nye Danmarkskort, - en
placering midt i landet, i det absolutte
centrum for Region-Syddanmark. Denne
strategiske placering kan ikke være bedre

Nye medlemmer
Siden maj har vi fået følgende
nye medlemmer af Middelfart
Erhvervsråd, som vi med stor
glæde byder velkommen.
Regionens Løn & Bogføring
Færøvej 60
5500 Middelfart
Mona B. Oranen
Tlf. 2420 3186
relb@city.dk
www.relb.dk
• Bogføring

Erhvervspolitikken bør skabe rammerne
for et dynamisk erhvervsmiljø, hvor der er
opmærksomhed på såvel de eksisterende
virksomheder og deres udviklingsmuligheder, som på fremtidens virksomhed og
dens behov. Jeg vil støtte udvidelse og
etablering af virksomheder inden for alle
brancher, men nye vidensintensive virksomheder bør have en særlig opmærksomhed, da de er i god harmoni med vor
bosætningsstrategi.
Det er vigtigt at sikre, at der altid er velbeliggende erhvervsarealer i kommunens
lokalområder, men de store sammenhængende erhvervsområder vil fortsat
være placeret langs den fynske motorvej.
Forudsætningen for en dynamisk udvikling er, at vor nye kommune er i stand til
at levere en effektiv offentlig service. Det
er såvel i forhold til den direkte dialog
med virksomheder, hvor vor nye kommune skal være kendetegnet ved handlekraft og service til tiden.

synliggøre den nye kommunes styrker på
turistområdet. Turisterhvervet vil få en
central betydning i vor ny kommune i de
kommende år, og det kræver naturligvis
større kommunal opmærksomhed.
Afslutningsvis skal jeg understrege, at vor
ny kommune er blandt Danmarks mest
attraktive bosætningsområder, og som en
forudsætning for en dynamisk erhvervsudvikling skal der løbende være et varieret udbud af boligområder og boligtyper i
såvel Middelfart by som i lokalområder.

Kommunevalg
15. november
2005

Et væsentligt indsatsområde i den lokale
erhvervspolitik vil for mig også være at

Regnskabsservice Fyn
Agervænget 5
5464 Brenderup
Marianne Westermann
Tlf. 6613 8514
mail@rsfyn.dk
www.rsfyn.dk
• Bogholder

A Dealer ApS
Skærbækmøllevej 7
5500 Middelfart
Flemming Justesen
Tlf. 6441 3119
justmail@post.tele.dk
www.adealer.dk
• Handelsvirksomhed

EL:CON El-Service A/S
Damgårdvej 4
5500 Middelfart
Finn Henningsen
Tlf. 6441 0491
fih@elcon-elservice.dk
www.elcon-elservice.dk
• Elektriker

Helle Foged
Vestermosevej 7
5580 Nørre Aaby
Tlf. 6446 2868
• Rideterapi
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ne fra de to største partier, hvorledes de ser på:

og erhvervspolitikken
elfart kommune
Af Steen Dahlstrøm

Fremtiden for borgerne i den kommende
Middelfart storkommune tegner positivt,
hvis man tillader sig at forlænge det hidtidige udviklingsforløb i de 3 nuværende
kommuner ind i fremtiden.
Årsagerne til det niveau vi befinder os på
er mange, og ligeledes er det samspillet
mellem mange interessenter, som har
bidraget til den gode udvikling. På tilsvarende vis ligger succes og udvikling i
fremtiden også på mange skuldre. Hvad
skal vi leve af på sigt? Det spørgsmål er
aktuelt her lokalt, ligesom det er aktuelt
nationalt.
En erhvervsudvikling, som giver mulighed
for øget velstand og fuld beskæftigelse,
er ikke noget, der kommer af sig selv. Det
kræver en indsats af mange - ikke mindst
her i landet, hvor det generelle lønniveau
ligger højt sammenlignet med fjernere
områder.
I den nye kommune vil én af kerneopgaverne være at sikre indflydelse på, at
udviklingen går i den rigtige retning. Vi
må være rede til at skaffe optimale rammebetingelser for det lokale erhvervsliv,
og samtidig påtage os et medansvar for
erhvervsudviklingen regionalt og nationalt.

landsdelscentre - Århus, Odense, Esbjerg
og Midtvest. Og i de sammenligninger er
det altid Trekantområdet og Århus der
står stærkest. På nogle områder er det
Århus - på andre er det os.
Der er dog et væsentligt parameter, hvor
der er en klar forskel mellem Århus og
Trekantområdet - og i den forbindelse
også Middelfart Kommune. Det er med
hensyn til befolkningens uddannelsesniveau. Det er naturligvis et problem for os,
at uddannelsesniveauet i vores område er
lavere end i Århusregionen - ikke mindst,
når vi tænker på, at uddannelse og kompetence er helt afgørende konkurrenceparametre i den globale vidensøkonomi.
Derfor har vi også i fællesskab taget en
række initiativer, der skal styrke vores evne
til at få hævet uddannelsesniveauet i vores
område - og mindst lige så vigtigt, at virksomhederne putter mere og mere viden
ind i deres produkter. Vi har forsøgt at
skubbe udviklingen i den rigtige retning
ved at bakke op om Syddansk Universitet
i Kolding, et iværksætterakademi, en konceptmageruddannelse, Trekantområdets
Innovationsforum og meget andet.

Lokalt er vi godt på vej. Der er fokus på
elementer som uddannelse. kultur, fritid,
lokaliseringsmuligheder, iværksætteri og
innovation. I Trekantområdet måler vi os
typisk i forhold til udviklingen i de andre

Vi er i disse år vidne til en markant og tilstræbt strukturændring i vores kommune, hvor befolkningen bliver stadig bedre
uddannet. Det er positivt, for det giver
både kommunen og den enkelte endnu
bedre muligheder for at klare sig godt også i fremtiden.

KBR Print & Web
Færgegårdvej 3, Strib
5500 Middelfart
Karin Bøgh Rasmussen
Tlf. 6440 2278
mail@kbrprintogweb.dk
www.kbrprintogweb.dk
• Grafiker

Vends Frilufts- og Naturskole
Kirkestræde 5
5466 Asperup
Mads Brodersen
Tlf. 2814 4003
info@friluftsskole.dk
www.friluftsskole.dk
• Friluft-/Naturskole

Laila Riget
Åvænget 31
5463 Harndrup
Tlf. 6488 1260
• Fodterapeut

Malermester Lundhus
Brovangen 5
5464 Brenderup
Rasmus Lundhus
Tlf. 6444 2466
malermesterlundhus@mail.dk
• Malermester
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Steen Dahlstrøm (S)
Borgmester, Middelfart Kommune
Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet
i Ny Middelfart Kommune

Alt i alt er der godt 600 nye vidensbaserede
arbejdspladser på vej i det kommende år,
hvilket er det konkrete resultat af at
Skattecenter, Fiberline, Vejcenter og Sara
Lee har valgt at lokalisere sig i Middelfart
og samtidig har Dinex besluttet at udvide.
Vores strategiske beliggenhed i regionens
centrum er en fordel, som ingen kan tage
fra os. Udnyttelse af fordelen er derimod
et spørgsmål om forenede kræfter og
hårdt arbejde.
I Middelfart vil vi søge alliancer, hvor
disse måtte være. Vi ser muligheder
overalt i den nye syddanske region - og
ikke mindst i trekantsamarbejdet.
At støtte op i fremtiden bør være en selvfølge, ligesom et fortsat stærkt engagement fra kommunens mange erhvervsvirksomheder er bydende nødvendigt,
når vores fælles fremtid skal planlægges
med blivende succes for øje.

Schäffer
Havgårdsvej 9, Farstrup
5471 Søndersø
Karin Schäffer
Tlf. 6480 1611
• Bogholder
PodaFyn
Havgårdsvej 9, Farstrup
5471 Søndersø
Svend Erik Schäffer
Tlf. 6441 1971
• Agentur

Vejen til et fleksjob
Sådan beskriver Claus Moser, direktør
Middelfart Sparekasse deres medarbejder
Solveig Pedersen, som p.t. har været ansat
2 år i sparekassen i fleksjob. “Hun er altid
glad og smilende, og har udviklet sig utrolig meget i de 2 år hun efterhånden har
været ansat her”, fortsætter Claus Moser.
Solveigs historie begynder med, at hun får
en hjerneskade som følge af en blodprop i
2001. Hun kommer til genoptræning på
hjerneskadecentret i 1/2 år. Herefter kommer hun ud i arbejdsprøvning hos Middelfart Sparekasse, hvor man netop står og
mangler en ekstra ressourceperson hos
den ansvarlige for mødelokaler og køkken, Pia Ager.
Solveigs situation var grænsetilfældet.
Kunne hun med sit handicap magte et job?
Eller alternativt, skulle hun gå på pension?
Det var fra start lysende klart, hvad
Solveig selv ville. Hun vidste, at hun ikke
kunne klare et almindeligt fuldtidsjob,
men hun brændte for at få noget at “rive”
i. Hun ville stille sine ressourcer til rådighed og yde sit bedste. Med den indstilling
var sparekassen slet ikke i tvivl om, at de
fik en rigtig god medarbejder i Solveig.
“Da jeg hørte, at jeg kunne få arbejde hos
Middelfart Sparekasse, kunne jeg ikke lige
forestille mig hvad jobbet skulle indeholde,
da jeg har en baggrund som hjemmehjæl-

Solstrålen Solveig
per de seneste 15 år”, siger Solveig med et
smil på læben. Men på det første møde
mellem Solveig, Pia, Claus og Flemming
Godske (konsulent) blev det hurtigt aftalt,
at der var basis for et samarbejde.
“Det var skønt at have konsulenten med
på mødet til at forklare os, hvad Solveig
magtede, og hvad der skulle passes på”,
siger Claus Moser og fortsætter, “det var
også betryggende, at han kom til opfølgningsmøder efter 3 mdr. og et 1/2 år”.
Helt konkret resulterede det i, at Solveig
blev ansat i en arbejdsprøvning 1/2 år,
hvor man fandt ud af, hvor mange timer
hun kunne holde til at arbejde om dagen.
Solveig

Efter endt arbejdsprøvning blev Solveig
tilbudt en fastansættelse i et fleksjob på
18 timer /ugen. Arbejdsopgaverne er tilknyttet Pia’s afdeling med mødelokaler
og køkken. Her gør Solveig rent og går til
hånde med klargøring og afrydning i forbindelse med møder og arrangementer
generelt.

Hvis du ønsker yderligere
information omkring
fleksjobordningen, kontakt
jobkonsulent Søren Illum
Nielsen tel. 22 22 14 30.

“Solveig går til opgaven med liv og sjæl
og er vokset utrolig meget med opgaverne”,
siger Pia. “Nogle gange er vi ligefrem nødt
til at sende hende hjem, når hun har været
her det aftalte timer om dagen, for vi ved,
at hun ikke kan holde til det i længden”.
Solveig selv elsker sit nye job og befinder
sig som en fisk i vandet.
Hvis du er interesseret i at høre mere om
Middelfart Sparekasses erfaringer med at
have en person i fleksjob, er du meget
velkommen til at kontakte Claus Moser
på tlf.: 64 22 22 25.

Nyt innovationsforum skal drive
væksten i Trekantområdet fremover
Efter mere end et års analysearbejde foreligger konklusionerne for erhvervsprojektet Trekantområdets Innovationskapacitet,
som Middelfart Erhvervscenter og flere
af vore medlemmer har bidraget med
input til.
Strategien bygger på 21 konkrete projektinitiativer, der skal gennemføres med
hjælp fra et nyt innovationsforum, TRIN,
bestående af politikere, erhvervsfolk og
uddannelsesledere.
Ledende politikere, erhvervsfolk og uddannelsesledere skal sørge for, at ideerne
og initiativerne til fremtidige forbedringer

for erhvervslivet i Trekantområdet ikke går
tabt. Det kommer til at ske i det nystartede
Trekantområdets Innovationsforum, TRIN.
TRIN får en bestyrelse og et repræsentantskab, og derudover er det ambitionen at få
en medlemskreds på 50-100 interessenter i
regionen.

region til førende klyngeøkonomi”.
Strategien indeholder en lang række
anbefalinger og konklusioner. Men frem
for alt så har den også 21 konkrete bud på
initiativer, der inden for fire hovedområder kan hjælpe Trekantområdet til også
i fremtiden at have et stærkt erhvervsliv.

Og der bliver nok at tage fat på, for analysearbejdet i det storstilede erhvervsprojekt
Trekantområdets Innovationskapacitet er
nu færdigt. I halvandet år har man arbejdet med analyser, spørgeskemaer, sammenligninger og konkrete initiativer - og
alt det er nu samlet i “Erhvervsstrategi for
Trekantområdet - fra industriel succes

De fire områder har fokus på uddannelse,
vidensopbygning, iværksætteri og skabelsen af stærke erhvervsklynger.
Initiativerne handler bl.a. om at skabe et
samlet campusområde til en række uddannelser i regionen, om at skabe nye uddannelser og om at få mere investorkapital til
området.
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Væksten fortsætter i
Ny Middelfart
Mentorforum

Som det fremgår af de lokale medier
boomer iværksætterlysten på Nordvestfyn.
Der har været over en fordobling i antallet
af folk, som henvender sig på Middelfart
Erhvervscenter for at få rådgivning
omkring det at starte egen virksomhed.
“Iværksætterne er faktisk spredt over alle
brancher, så man kan ikke sige, at der er en
speciel præference for en bestemt type fag.”,
udtaler erhvervskonsulent Tina Eisenhardt.

ringskurser, samt deltagelse i
netværk for iværksættere.

Der er også flere og flere iværksættere, som
arbejder seriøst med forretningsplanerne.
Der bliver taget stilling til koncept, budgetter,
kundegrupper m.v. I den forbindelse er det
mest glædelige selvfølgelig, at langt de fleste
forretningsplaner viser sig bæredygtige.

Finansieringen hertil kommer via et EU-projekt. De fleste iværksættere med en bæredygtig forretningsplan, kan modtage de 8 timer
og bruger dem primært hos en revisor,
advokat eller til sparring på markedsføring.
Efter det forløb er de som regel klædt godt
på til at starte virksomheden op.

Af de mange ydelser, der kan fås
på Erhvervscentret, er det mest
eftertragtede dog den gratis
rådgivning på 8 timer, som
Erhvervscentret kan formidle hos
andre konsulenter (f.eks revisorer,
marketing m.v.).

Vil du være med til at sikre den fortsatte
succes for nyetablerede virksomheder?
Så kan du melde dig til Erhvervscentrets
Mentorforum - og blive mentor.
Kontakt Tina Eisenhardt for nærmere
information på telfon 64 41 40 60.

Generelt er tendensen, at iværksætterne i
Ny Middelfart gør flittigt brug af den palet
af tilbud, som Erhvervscentret udbyder.
Her tænkes både på deltagelse i iværksætterkurser, informationsmøder omkring
opstart af egen virksomhed, markedsfø-

Iværksætterhus
til Middelfart
De mange iværksættere og nye virksomheder på Nordvestfyn har skabt et stort behov
for mindre kontorlejemål. Det derfor dejligt
at kunne meddele, at dørene vil blive åbent
for et nyt væksthus for iværksættere og
mindre virksomheder i Middelfart. Det er
privatmanden Niels Jørgen Christiansen
som har købt det tidligere telefonhus på
Værkstedvej, som i løbet af de næste måneder vil blive bygget om til 18-20 mindre

kontorer på omkring 15-20 m2. Prisen på
lejemålene forventes at blive fordelagtige
med priser på under kr. 3.000 om måneden.
Der vil blive adgang til fælles faciliteter
som mødelokaler og frokoststue.
Kontakt erhvervschef Niels Chr. Hammelev
på 6441 4060 hvis du er interesseret i et lejemål.
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Fælles kompetenceløft i
Ny Middelfart for kr. 3 mio.
Middelfart Turistforening, Handelsstandsforening og Erhvervsrådene i Middelfart og
i Ejby-Nørre Aaby har netop fået kr. 3 mio.
fra Den Europæiske Socialfond til et projekt
om kompetenceudvikling af medarbejdere
og ledere i Ny Middelfart kommune.
Heidi Guldbek, sekretær

Gennem 3 kursusforløb med opstart i henholdsvis november 2005 og to forløb med
opstart i 2006 kan man som medlem af Middelfart Erhvervsråd eller Ejby-Nørre Aaby
Erhvervsråd få en enestående chance for at
dygtiggøre sig inden for områder som kundekontakt, salg, service og kommunikation.
De enkelte kursusforløb strækker sig over 6
endagskurser fordelt over 2 -3 måneder.
Målet med uddannelsen er, at give medarbejderne nye synsvinkler på deres arbejde og
fastholde samt dygtiggøre medarbejderne.

Tina Eisenhardt

Med en økonomisk støtte fra Den Europæiske Socialfond kan kurset, der ellers ville
koste omkring kr. 10.000,- pr. medarbejder,
nu gennemføres for den favorable pris af
kr. 250,- pr. medarbejder for hele kursusforløbet.
Oven i købet imod at man kan modtage
løntilskud i forbindelse med kurset - helt
efter gældende regler.

Niels Chr. Hammelev

Fra foreningerne/rådenes side, ser vi dette
som en enestående mulighed for at give Ny
Middelfart Kommune et stort løft ind i det
nye fællesskab, der skal etableres i de kommende år med den nye fælles kommune. Vi
kan give medarbejdere på tværs i hele den
nye kommune en udvikling af nøglepunkter som salg, service og kommunikation til
gavn for alle foreningers medlemsvirksomheder og kommunens image i fremtiden.
Der er plads til 600 kursusdeltagere og der
skal nok blive rift om pladserne på de tre
kursusforløb der er planlagt.
Mød op på et af to informationsmøder
- enten

onsdag den 28. september
fra kl. 17.00 - 18.30
eller

torsdag den 29. september
fra kl. 08.00 - 09.30
Begge dage i Panoramabiografen
på KulturØen. Tilmelding ikke
nødvendig.
Hér vil kursusindholdet blive gennemgået.

Virksomhedsbesøg for medlemmer
tirsdag den 8. november hos
Mogens Marxen A/S i Nørre Aaby

Erhvervsnyt udgives af
Middelfart Erhvervscenter
Hans Bangsvej 40
5500 Middelfart
Tel. 64 41 40 60
kontakt@middelfart-erhverv.dk
Bladet udkommer til
medlemmer af Middelfart
og Ejby-Nørre Aaby
Erhvervsråd.
Oplag 750 stk.
Ansvarshavende redaktør
er erhvervschef Niels Chr.
Hammelev.

efterfølgende spisning og
foredrag på Nørre Aaby Hotel.
**** Sæt kryds i kalenderen ****
Nærmere information følger.

