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Byen slipper for lukning af indfaldsvejen ved

Vesterbrogade
Efter et konstruktivt dialogmøde mellem Fredericia Kommune, Fredericia Spildevand,

Business Fredericia og erhvervslivet er der fundet en løsning omkring den

igangværende opgravning på Vesterbrogade, der skyldes klimasikring. Fredericia

Kommune har besluttet ikke at lade indfaldsvejen til byen blive lukket i måneder på

grund af spildevandsprojekt. Løsningen bliver at skyde nye regnvandsrør ind under

jorden i stedet. Projektet bliver 3-5 mio. kr. dyrere, men trafikgener minimeres til glæde

for bl.a. de lokale erhvervsdrivende, borgere og den indre by som helhed. Løsningen

glæder erhvervsdirektør Kristian B. Drejer, der også har været en del af dialogen. Læs

mere her.

ARRANGEMENTER

Få inspiration og mulighed for at netværke med andre erhvervsfolk til vores

arrangementer. Her er de nyeste i vores kalender. Hold dig ajour på Facebook, LinkedIn

eller www.businessfredericia.dk, hvor du også tilmelder dig.

Fyraftensmøde - hvad betyder den nye ferielov for

dig?
21. august kl. 16.00-17.30. Kom og bliv klogere på den nye

ferielov, når Business Fredericia sammen med Advokatgruppen

inviterer vores lokale virksomheder til fyraftensmøde. Som

arbejdsgiver er der en række ting, du skal have styr på, særligt

overgangen fra den nuværende med forskudt ferieafholdelse til den

nye ordning med samtidighedsferie. Læs mere her.

Bestyrelsesnetværksmøde
23. august kl. 7.30-10.00. Netværket er et eksklusivt forum for

erhvervsfolk, der arbejder i virksomheders bestyrelser. Dagens

tema som deltagerne deler erfaring udfra er: Bestyrelsens

kerneopgave. Læs mere her.

Direktørnetværksmøde - Leadership Fredericia
29. august kl. 7.00-14.00. På dette netværksmøde får
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deltagerne indblik i elitesportens high performance fokus og

metoderne bag. Metoderne bliver også afprøvet i praksis i

rammerne af et matchrace. Læs mere her.

Go' Morgen med Business Fredericia
3. september kl. 7.45-9.15. Kom og hør grundlæggeren af Mind

Your Own Business, Maria Kavita Nielsen, fortælle om tankerne bag

initiativet, og hvad det har udviklet sig til. Siden 2010 har Mind Your

Own Business engageret 513 drenge fra udsatte boligområder til at

etablere 52 mikrovirksomheder i hele landet. Maria fortæller også

om deres involvering i Fredericia. Læs mere her.

Google Succes Online kurser i Fredericia
16.-17. september mellem kl. 9.00-18.00. Google Succes

Online-bussen kommer til Fredericia, og her kan du få opgraderet

dine digitale skills inden for digital markedsføring, sociale medier,

hjemmesideoptimering m.m. Sammensæt dit eget program ud fra

dine interesser og bliv inspireret af digitale specialister. Gratis

deltagelse. Læs mere her.

Iværksætterkursus - få det perfekte take-off som

selvstændig
24. september kl. 17.00-20.00. Går du med en drøm om at

starte egen virksomhed? Så grib chancen for at komme rigtig fra

start og deltag på vores iværksætterkursus. Her kan du også møde

og erfaringsudveksle med de andre deltagere. Læs mere her.

INSPIRATION · ANDRE TILTAG · NYHEDER 

Hjælp og vejledning hvis Brexit bliver en realitet
Vil du stå først i køen til vejledning og bistand, når og hvis Brexit kommer? Så kan du nu

skrive dig op på Erhvervshus Sydjyllands Brexitliste. Alle virksomheder på listen bliver

kontaktet med information og tilbud om vejledning, efterhånden som der kommer

afklaring på spørgsmålet om briternes udtræden af EU-fællesskabet. Læs mere her.

Digitaliseringsmesse for dansk erhvervsliv
Ingen virksomhed, offentlig som privat, kan i dag komme udenom den digitale agenda.

Mulighederne ved at implementere digitale processer kan bl.a. medføre effektivisering,

innovation, produktudvikling og vækst. Alt sammen faktorer som kan være med til at

styrke din virksomheds konkurrenceevne. Se de mange spændende indlæg på messen

den 4. oktober i Odense og læs mere her.

Velkommen til 8 nye medlemmer i Business Fredericia
All That You Want HM Projekt ApS

Bureau Veritas Certification Denmark A/S Ren Autopleje

Chemviron Carbon ApS StormAdvice

Det grønne Tandhjul ApS Stör Living

Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal

finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører...
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