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22/12

Eventsamarbejde på tværs af Lillebælt bliver endnu tættere
Møde-og eventchef for Meeting-Lillebælt, Kitt Schou Morgen, vil fremover sidde i Fredericia
to dage om ugen for at opnå synergi i samarbejdet mellem hoteller og konferencecentre på
begge sider af Lillebælt.

6/12

Fredericia bedst til at tiltrække udenlandske virksomheder
Det skyldes bl.a. byens centrale placering i landet og kommunal velvilje. Læs og hør mere i
TV Syd indslag her.

1/12

20 gazeller i Fredericia
Stort tillykke til de 20 vækstdrivere i Fredericia Kommune, som Børsen har kåret som gazeller
2016. Der er 8 gazeller mere end forrige år. På Top5 i Sydjylland er DSI Fredericia ApS,
svejse- og industriservice, med en vækst på 604,3%. Læs mere her.

30/11

Business Fredericia runder 600 medlemmer
Det magiske måltal er nået med 600 medlemmer for 2016. Se vores medlemmer her.
Læs mere her.

18/11

Erhvervslivet parat til at hjælpe iværksættere
Erhvervsfolk var i løsningsmode på onsdagens Iværksætteri Topmøde, og mange gode
løsninger blev udfoldet på kreativ vis. Løsninger, der skal være med til at realisere nogle af
drømmene fra mandagens Drømmeiværksætter Workshop. Læs mere her og her.

16/11

Her er lokale iværksætteres ønsker for fremtiden
Idérige iværksættere luftede deres drømme og gav bud på, hvad der skal til for at lykkedes,
da Business Fredericia i mandags afholdte workshop for ca. 40 iværksættere. Læs
mere her og her.

14/11

Fredericia vil tiltrække højtkvalificerede fra udlandet
En fælles indsats fra Fredericia Kommune, Business Fredericia og erhvervslivet skal sikre
fokus at få flere internationale medarbejdere til kommunen – og til at blive. Læs mere her.

8/11

1000 nye job i transport- og logistikbranchen i Fredericia
Det ambitiøse mål har Business Fredericia og Fredericia Kommune sat sig for at nå indenfor
de næste 5 år, og meget tyder på, at vi er godt på vej. Læs mere her. Læs også om
ambitionen om at føre DanmarkC transport og logistik op i den europæiske liga her.

8/11

DanmarkC transport er på vej op i den europæiske liga
Der lægges op til en storstilet konference og udstilling i Fredericia i 2018 med fokus på hele
Danmarks trafikknudepunkt. Læs mere her.

27/10

Håndværkermangel – de unge og arbejdsgiverne har svært ved at finde hinanden
En stor del af de unge vil gerne være håndværkere, men mange frygter ikke at kunne finde
en læreplads, fortæller uddannelseschef hos EUC Lillebælt, Henning Aaberg. Derfor er det
vigtigt, at virksomheder med lærepladser og de unge finder hinanden. Læs mere her.

25/10

Endnu en vækstvirksomhed, der er sulten efter mere
Hos Ferrum A/S går det godt og vækstambitionerne er fortsat høje. Læs mere her.
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18/10

Lokal virksomhed får million-støtte til fortsat vækst
Den unge virksomhed, EconGrid i Snoghøj, får 3,3 mio. kr. af markedsmodningsfonden i
medfinansiering til et nyt udviklingsprojekt inden for el kapacitet. Læs mere her.

17/10

Fredericia skal være iværksætterens førstevalg
Fredericia skal være det første bynavn, der dukker op på den indre google-søgning, når man
taler om iværksættere og perfekte rammer for at udvikle gode ideer. Læs mere her.

14/10

Virksomheder på workshop i vækst
Vi har aldrig fortrudt det, udtaler indehaver af Dahlhus Design, Gitte Dahlhus, som har haft
sin virksomhed i 15 år, om en netop sammen med 8 andre virksomheder har afsluttet
væksthjulsworkshop hos Business Fredericia. Læs mere her.

12/10

Ny næstformand i Business Fredericia
Grete Højgaard, direktør i Messe C, bliver ny næstformand og afløser Christian Jungmark,
som er udtrådt af bestyrelsen. Den samlede bestyrelse i Business Fredericia kan ses her.

11/10

Bülows kaserne skal huse et iværksætter-værksted
Fredericia skal have et værksted, der skal fremme unges forståelse for teknologi og IT. Et
såkaldt makerspace, som skal have til huse på Bülows Kaserne. Læs mere her.

05/10

Nye uddannelser til EUC Lillebælt
Fra næste år kan de kommende studerende vælge flere nye uddannelser på EUC Lillebælt,
deriblandt eneudbyder af kranføreruddannelsen. Det betyder potentiale til at blive en af
Danmarks største transportskoler. Læs mere her.

04/10

36 flygtninge er nu i job i Fredericia
De flygtninge, som er kommet til Fredericia, har ved hjælp af dansk undervisning,
virksomhedspraktik og stærk vilje fået job. Læs mere her.

28/09

Den Sociale Fond hjælper lokalt kostumefirma med videre ekspansion
Temashop bruger de 3 millioner kroner i udviklingslån til at udvide i Sverige og Norge. Læs
mere her.

21/09

Den nye by- og eventkoordinator er fundet – Karina fra Elbobladet
Karina Wærnskjold-Thiesen, der er mediekonsulent hos Elbobladet, bliver Fredericias nye by
og eventkoordinator. Hun afløser Lene Bach den 1. november 2016. Læs mere her.

13/09

Lokale firmaer vinder udbud af håndværkeropgaver
Fredericia Kommune har gennemført et udbud af de håndværkerydelser. Ud af de seks 1.
prioriterede vindere af udbuddet, er fire lokale håndværksvirksomheder. Læs mere her.

7/09

Flere virksomheder vælger Fredericia
Der er fortsat stor interesse for at etablere virksomhed i Fredericia Kommune, og udviklingen
forventes at forsætte i 2016. Læs mere her.

7/09

LO, Business Fredericia og Fredericia Kommune i nyt samarbejde
Virksomheder i Fredericia skal hjælpe flere af kommunens ledige i job samt efteruddanne
deres medarbejdere. Til gængæld får virksomhederne en lavere dækningsafgift. Læs mere
her.
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5/09

Fredericia Kommune og erhvervslivet fortsætter det gode samarbejde
Fredericia fastholder sin fine placering som nr. 37 i DI’s lokale erhvervsklimaundersøgelse
2016. Læs om resultaterne her og pressemeddelelse.

1/09

Lavere sagsbehandlingstider trods byggeboom
Trods byggeboom ligger sagsbehandlingstiden i Fredericia Kommune på det laveste niveau i
flere år. Læs mere her.

31/08

Fredericia vil være endnu mere i centrum
Business Fredericia satser med ambitiøse mål på at blive Danmarks bedste i iværksætteri og
tiltrække 80 udefrakommende virksomheder inden 2020. Læs mere her.

26/08

6 jobcentre skal udvikle god virksomhedsservice
Seks jobcentre heriblandt Fredericia er med i et nyt projekt, der skal hjælpe med at udvikle og
sprede god virksomhedsservice. Læs mere her.

19/08

SER Hegn bygger nyt domicil i Fredericia
Et af landets største firmaer inden for hegn og porte flytter fra Børkop til Fredericia. Læs
mere her.

18/08

53 dages ventetid på en byggetilladelse i Fredericia
Der er store forskelle på, hvor langt tid borgere og virksomheder skal vente på at få lov til at
gå i gang med at bygge, viser en ny opgørelse fra Dansk Byggeri. Læs mere her.

9/8

Tag bussen på arbejde i DanmarkC
Ny buslinje, Erhvervsbussen, er etableret ud fra virksomhedernes ønsker og behov og er
frugten af et godt samarbejde mellem Advisory boardet i DanmarkC, Fredericia Kommune og
Business Fredericia. Læs mere her.

8/8

Omskoling giver job i transportbranchen
Et nyt kursus for arbejdsløse har opnået en stor succesrate. 14 ud af 15 arbejdsløse, der i
foråret blev omskolet til transport- og logistikbranchen, har nu fast job. Læs mere her.

20/7

Succesrigt Børkop-firma flytter til Fredericia
Et af landets største firmaer inden for hegn og porte flytter fra Børkop til Fredericia. Læs mere
her.

18/7

Fredericia vil dyrke sine opfindere
Business Fredericia er på vej med et helt nyt tiltag om hjælp til patentansøgning og udvikling.
Det skal lokke lokale opfindere ud af busken og være med til at skabe nye forretninger. Læs
mere her.

4/7

Ny aftale vidner om stigende interesse for FredericiaC
Ny stor aftale om Sønder Voldgade-kvarterets udvikling med totalentreprenøren A. Enggaard
A/S. Området vil rumme erhverv bl.a. café, restauration, lejligheder og byhuse. Læs mere
her.

4/7

Electrolux kåret til Årets Elevplads 2016
Electrolux blev den 29. juni kåret til ”Årets Elevplads 2016”. Det er deres to
Handelsassistentelever, der indstillede virksomheden. Læs mere her.

29/6

Business Fredericia runder 550 medlemmer
Tilfredsstillende medlemsfremgang for det første halvår. Se medlemsvirksomhederne her.
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28/6

Udenlandsk interesse for Fredericia
FredericiaC promoverer kanalby-projektet ved stor konference, The Liveable City London
2016, med indlæg om klimasikring og masterplanlægning. Se video-reportage her.

28/6

Fredericia får del i 50.000 nye arbejdspladser
Der er udsigt til nye job i Danmark - det smitter også af på Fredericia Kommune særligt inden
for transport og turisterhverv. Læs mere her.

20/6

Dansk Byggeris analyse 2016
Få resultaterne af årets analyse af danske Kommuners erhvervsvenlighed. Læs mere her.

13/6

Tysk firma får hovedsæde i Fredericia
Tyske Wacker Neusons er klar til at åbne deres nye danske hovedsæde på Vognmagervej,
der rummer værksted, lager og udstilling af nye maskiner. Læs mere her.

7/6

Succesfuld tænketank - fra ledig til selvstændig
Jobcentret, Videnpark og Business Fredericia klæder i fællesskab ledige på til at springe ud
som selvstændige erhvervsdrivende. Læs mere her.

12/5

Undersøgelse om internationale skole i gang
Business Fredericia er i gang med at undersøge, om der er grobund for en international
folkeskole i Fredericia. Læs mere her.

30/5

Vi rykker og har smidt nej-overfrakken i Fredericia
Bent Jensen, formand for Business Fredericia, begejstres af udviklingen i Fredericia og
konstaterer, at Business gør en klar forskel for erhvervslivet. Læs mere her.

28/4

Vækstsparring - en god mulighed for en lille virksomhed
Business Fredericia inviterer virksomhedsledere med i "helikopteren" på nyt workshop-forløb,
hvor de får et bedre overblik over vækstpotentialet i virksomheden og værktøjerne til at
handle. Læs mere her.

21/4

Butikskæden Inspiration kommer til Fredericia
Inspiration gør "comeback" i Fredericia og slår dørene op for ny butik til juni. Læs mere her.

14/4

Logistikkompagniet vil have del i opsving vest for Storebælt
Logistikkompagniet har netop åbnet afdelingskontor i Videnparken med hjælp fra Business
Fredericia. Læs mere her.

13/4

Fredericia får 40 nye, statslige arbejdspladser i Banedanmark
15 af de 40 stillinger i Banedanmark, der flyttes til Fredericia de kommende år, er helt nye
job. Læs mere her.

8/4

Erritsø Fællesskole var storvindere ved DM i Entreprenørskab
På innovationslinjen på Erritsø Fællesskole finder man skrappe Georg Gearløs-typer, der
forstår at tænke ud af boksen. To elevgrupper fra 9. klasse var blandt vinderne af DM i
Entreprenørskab for grundskoler. Læs mere her.

16/3

Fredericia skal være landets midtpunkt for vækst
Business Fredericia præsenterede tirsdag aften foreningens ambitiøse mål for byens
nuværende og kommende erhvervsliv. Læs mere i artiklen og siden her.
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15/3

Meeting Lillebælt: Danmarks naturlige mødested
'Meeting Lillebælt – we connect Denmark' er navnet på et nyt samarbejde, som skal styrke
mødeturismen i Lillebælt-området. Business Fredericia er med i arbejdsgruppen, der
understøtter styregruppen i at nå det ambitiøse mål om at øge omsætningen med 60 mio.
over de kommende fem år. Læs mere her.

11/3

Øget service og lavere gebyrer
Efter den 15. marts bliver det billigere at få behandlet en sag om småbygninger, læs
mere her.

11/3

Dialogmøde den 23. marts om praktiske forhold i DanmarkC
Fredericia Kommune inviterer til dialogmøde med virksomheder med tilknytning til
DanmarkC-området for at drøfte forholdene ved. parkering, henstilling af trailere, skiltning
m.m. og en midlertidig løsning. Læs mere og tilmeld dig her.

2/3

Færre ledige i Fredericia
Alene sidste år faldt ledigheden i Fredericia med 13,5%. Udviklingen skyldes bl.a. et større
fokus på vækstinitiativer, der understøtter virksomhedernes rammevilkår. Læs mere her.

22/2

Økonomisk opsving og færre ledige i Trekantsområdet
Antallet af ledige er halveret i Trekantområdet siden 2012. Et forbedret samarbejde mellem
A-kasser, Fagforeninger og Jobcentre influerer også på den positive udvikling, læs mere her.

12/2

Quorning Boats modtager stor båd-pris
"European Yacht of the year" prisen blev tildelt virksomheden for deres nye Dragonfly 25.
Quorning Boats har vind i sejlene og blev også kåret som gazelle 2015. Læs mere om
messen og vinderen her.

11/02

Fremtidens Fredericia
Den positive vinkel på Fredericia: Innovation, Vækst, Erhverv og Kreativ. Erhvervsdirektør
Kristian Bendix Drejer ser næsten uanede muligheder i DanmarkC, FredericiaC og
Fredericias udvikling i det hele taget. Læs mere her og de spændende artikler i hele
udgaven her.

5/2

Udsigt til lavere afgifter glæder erhvervslivet
Erhvervslivet i Fredericia kan se frem til lavere eller slet ingen dækningsafgift, hvis det i første
omgang lykkedes at få 150 borgere i arbejde og ud af arbejdsløshed. Et løfte som
borgmester Jacob Bjerregaard (S) gav på årets Nytårskur den 28. januar, der var arrangeret
af Business Fredericia og Fredericia Kommune. Læs mere her.

29/1

Succesfuld Nytårskur med flot fremmøde
Over 350 deltager fra erhvervslivet, foreninger, byråd m.fl. var samlet til Nytårskuren. En
aften der emmede af positive meldinger både i Borgmesterens tilbageblik på 2015 og
formanden for Business Fredericia, Bent Jensens tilfredshed over den samarbejdsånd og
udviklende tiltag der viser sig i byen. Process Engineering blev hædret som vinder af
Business Fredericias Erhvervspris 2015. Læs mere om vinderen her.

28/1

Adecco får nyt regionskontor Fredericia
Adecco styrker og samler deres kompetencer i ét styrket regionskontor i Fredericia, der åbner
i februar 2016. Læs mere her.
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27/1

Erhvervsakademi rykker ind på Bülows Kaserne
IBA bliver den første uddannelsesinstitution i den kommende campus i Fredericia. Allerede
fra august udbydes en lang række nye efter- og videreuddannelser i Fredericia. Læs
mere her.

18/1

500 job er på vej i transportbranchen
Kommunen investerer store beløb i at opkvalificere ledige til arbejde inden for transport, lager
og logistik grundet væksten i transportsektoren i lokalområdet. Læs mere her.

13/1

Spadestik til stor ny Biltema butik i Fredericia
Biltema har fundet den helt rigtige grund på Vejlevej, hvor de forventer at åbne en ny stor
butik om et års tid. Det giver bl.a. 25-30 arbejdspladser. Læs mere her og se TV-klip fra
dagen med det første spadestik her.

12/1

Fredericias boligmarked topper i Syddanmark
Der er gang i boligsalget i Fredericia Kommune. I 2015 er antallet af handler steget med 39,7
pct. Det viser en opgørelse fra Boligsiden.dk.
Læs mere her.
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