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Kære Modtager
 
 
Velkommen til Business Fredericias nyhedsbrev - tak fordi du læser med.
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Julebyen og jule-vouchers - besøg byen og gå på skattejagt
Råd og vejledning ift. udenlandsk/vandrende arbejdskraft og Covid-19
Indstilling af din kandidat til Business Fredericias Erhvervspris
Fra grønt græsareal til et smukt og vildt naturområde
Business Fredericias kommende corona-venlige arrangementer
Nye medlemmer, som vi byder velkommen i Business Fredericia

 
God læselyst:)
 

Fredericia gearer op på julen med flot ny
julebelysning

https://businessfredericia.dk/


Brug byen, dens oplevelser, caféer og restauranter
 
”Jul i Fredericia” skal være med til at borgere og byens gæster får lyst til at gæste
Fredericia i juletiden, og ikke mindst købe en masse julegaver i vores detailbutikker og
spise et godt måltid i en af vores mange caféer og restauranter, som vi gerne må støtte
op om i disse tider.
 
Julebyen er åben 
 
Jul i Fredericia bliver fuld af gode oplevelser med et flot juleprogram, fyldt med en masse
Corona-venlige oplevelser og små events, som løbende kan opleves i Fredericia midtby
fra søndag den 15. november og frem mod juleaften.
 
Allerede nu har den flotte nye julebelysning givet megen omtale på de sociale medier, og
med åbningen af julehytterne i går søndag, blev Fredericia besøgt af rigtig mange
mennesker, både af egne borgere, og i høj grad af gæster fra vores nabobyer.
 
Skattejagt i julebyen: Vind en voucher
 
Vi har igangsat endnu en omgang voucher, med et samlet beløb på 90.000 kr., som kan
vindes via tre forskellige skattejagter, som man kan deltage i fra julehytterne, og som
sender folk rundt i alle gågader og omkringliggende gader. Der er 180 voucher på spil,
alle pålydende 500 kr., og som skal bruges inden udgangen af december.
”Valgplakaterne” med Handel Lokalt bliver i disse dage genbrugt og opsat i byens
lygtepæle, for at minde os alle om vigtigheden af at handle lokalt, også i juletiden. Det er
nu vi skal handle med hjertet!
 
 

Udenlandsk arbejdskraft i en Covid-19 tid



Nu bl.a. krav om negativ Covid-19 test for udenlandsk arbejdskraft fra
højrisikolande
 
På baggrund af den øgede smittespredning, og for at minimere risikoen for at vandrende
arbejdstagere indfører corona-smitte til Danmark, har regeringen og myndighederne
indført nye initiativer.
 
F.eks. oplyser Statens Serum Institut, at blandt de påviste tilfælde det seneste stykke
tid, har der været en stigende andel af personer med polsk herkomst.
 
Blandt initiativerne er bl.a. et krav om, at der fra mandag den 26. oktober 2020, kræves
en negativ Covid-19 test for at komme ind i landet for personer fra højrisikolande.
 
Derudover, rådes der til at være opmærksom på bopælsforholdende for vandrende
arbejdstager, altså hvordan de bor, og hvilke hygiejnemæssige forhold, de bor under – fx
tæthed.
 
Der er lokal hjælp at hente ift. råd og vejledning ved
udenlandsk/vandrende arbejdskraft
 
I Fredericia er der også virksomheder, der benytter sig af udenlandsk
arbejdskraft/vandrende arbejdskraft, og disse virksomheder kan få råd og vejledning ved
at kontakte Fredericia Kommunes hygiejnesygeplejerske, Birgitte Sachmann, på
mobil 4164 0249. Hoteller, vandrehjem og andre, der tilbyder indkvartering af
vandrende arbejdskraft, kan ligeledes få råd og vejledning omkring hygiejne og
indretning af Birgitte Sachmann.
 
Hvis I har brug for kontakter til indkvartering/boliger, så kontakt erhvervsdirektør
Kristian Bendix Drejer, Business Fredericia på mobil 2082 3229.
 
Har du mere generelle spørgsmål til brugen af udenlandsk arbejdskraft, så
kontakt projektkonsulent, John Paagaard, Business Fredericia, på mobil 2060 3660.
 
For mere information, se nedenstående links

Udenlandsk arbejdskraft skal vise negativ corona-test ved grænsen 
Forebyggelse af smittespredning med ny coronavirus i boliger for tilrejsende

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/10/udenlandsk-arbejdskraft-skal-vise-negativ-corona-test-ved-graensen/
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere


arbejdstagere
Krav og anbefalinger til virksomheder med vandrende arbejdskraft

 
 

Hvem skal vinde årets Erhvervspris?
Send os et navn og en begrundelse og
indstil din kandidat
Business Fredericias Erhvervspris

Med Business Fredericias Erhvervspris hædrer vi hvert år en person, en gruppe, en
virksomhed eller en institution, som gennem en særlig indsats kan fremhæves som en
inspirationskilde til at vise vejen til øget vækst og udvikling i Fredericia kommune.

Corona eller ej, så vil vi gerne holde fast i vores Erhvervspris - og her har vi
brug for din hjælp. 

Har du forslag til en kandidat?

Business Fredericia står for at kvalificere kandidater, og bestyrelsen udvælger vinderen.
Og vi vil meget gerne have begrundede indstillinger på mail, så vi har en række stærke
kandidater at vælge imellem. Send din indstilling til info@businessfredericia.dk med
oplysninger om:

Virksomhedsnavn og -adresse
Kort begrundelse for, hvorfor netop denne person/gruppe/virksomhed/institution
fortjener at vinde
Dit navn, adresse og kontaktoplysninger

De seneste fem år, har følgende virksomheder vundet Business Fredericias Erhvervspris:
DLG (2019), Kentaur (2018), Restaurant Ti Trin Ned (2017), Fredericia Shipping (2016),
og Process Engineering (2015).
Du kan læse mere om erhvervsprisen her.
 
Vi glæder os til at høre fra dig
 
Har du nogle spørgmsål hertil, så kan du til hver en tid kontakte erhvervsdirektør Kristian
Bendix Drejer på mobil 2082 3229 og e-mail kbd@businessfredericia.dk 
 
 

Lad græsset gro - og bidrag til smuk og
sund natur

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/krav-og-anbefalinger-til-virksomheder-med-vandrende-arbejdskraft/ff9c2363-fd26-4feb-a390-53e48534994b/
mailto:info@businessfredericia.dk
https://businessfredericia.dk/erhvervspris/
mailto:kbd@businessfredericia.dk


Foto: Energinet
 
Har din virksomhedsgrund grønne arealer? Så overvej at lade græsset
gro
 
Vidste du, at du faktisk kan sænke dine vedligeholdelsesudgifter ved at gøre
naturen vild igen? 
Med få tiltag kan du få den vilde, smukke natur tilbage og give biodiversiteten en
chance.  
 
Natur & Miljø vejleder dig: Sådan får du den smukke og vilde natur
 
Annemette fra Natur & Miljø vil gerne vejlede dig, der ønsker at lade dine grønne
udendørs arealer blive vilde. Det er ikke helt nok at lade græsset gro – men det er
starten! Og med få tiltag, kan du være med til at vi får et mangfoldigt plante- og dyreliv.  
 
Både for store og mindre udendørs arealer – alle kan birage til
biodiversiteten
 
Har du store udendørs arealer, eller har du et mindre område? Alt tæller positivt med til,
at vi får naturen tilbage. Flere lokale virksomheder er allerede i gang med at gøre en
indsats for naturen på egen grund. Her kan fx nævnes Ørsted, Skærbæk Værket og
Energinet. Du kan læse mere om mulighederne for at få den vilde natur tilbage i linket
her.
 
Spørgsmål
 
Har du spørgsmål eller brug for vejledning til at komme i gang, så kontakt
bæredygtighedskoordinator, Annemette Bargum fra Natur & Miljø, på mobil 4113 9023
og e-mail annemette.bargum@fredericia.dk. 
 
 

ARRANGEMENTER 

https://www.fredericia.dk/borger/trafik-vej-natur/rig-natur-i-fredericia-vaer-med/natur-paa-virksomhedsgrunden


Mellemleder Netværk
Workshop om ledelse og relationsskabelse -
hvordan skaber man den gode relation?
18. november kl. 7.00-10.00. Mellemlederrollen kan
være en udfordrende position - få et fortroligt netværk
med andre, hvor I sammen videndeler og
erfaringsudveksler omkring dét at være mellemleder.
Læs mere om dette måneds tema her.

Ejerleder & Direktør Netværk
 
Vi sætter fokus på stress og mistrivsel i et
strategisk perspektiv.
 
19. november kl. 7.00-10.00. Få et professionelt
frirum med personer i samme position, som dig selv, og
få inspiration til din roller som ejerleder eller
direktør. Læs mere om temaet her.

Introduktion til vejpakke (online)
 
EU’s vejpakke, der skal bekæmpe piratkørsel og
social dumping på de europæiske landeveje, er
blevet vedtaget (frist for tilmelding er den 20
november kl. 10).
 
23. november kl. 8.30-09.30. Læs mere og tilmeld dig
til online-møde om "introduktion til vejpakke" her.

Go' Morgen med Business Fredericia -
December
Skal din virksomhed på verdens største
salgskanal til forbrugere? Hør om Amazon og
hvordan du kommer i gang.
 
1. december kl. 7.45-9.15. Go' Morgen er for alle
med interesse i emnet - du er meget velkommen som
ny deltager eller kendt deltager. Læs mere og tilmeld
dig her.

Online HR Netværksmøde
HR Netværket er gået online denne gang - hør om
hvordan du skaber tillid ved Allan fra UCL, og få

https://businessfredericia.dk/arrangement/mellemledernetvaerksmoede-19/
https://businessfredericia.dk/arrangement/ejerleder-og-direktoernetvaerk-2/
https://businessfredericia.dk/arrangement/introduktion-til-vejpakke/
https://businessfredericia.dk/arrangement/go-morgen-med-business-fredericia-november-2/


sparring på aktuelle spørgsmål ved Annette Bach,
HR-professionel med 20 års erfaring.
 
2. december kl. 10.00-11.30. Hvor svært er det at
drive ledelse i en Corona tid? Læs mere og tilmeld
dig her.

Motions Netværk
Få pulsen op og mød nye, spændende
erhvervsfolk i uformelle rammer i vores motions-
og erhvervsnetværk.
 
Fast ugentligt, mandage kl. 6.30-9.00. Få motion ind
i din uge og få dyrket dine relationer til andre
erhvervsfolk. Få din sundhed med, samtidig med, du
udvikler din virksomhed via viden, netværk og gode idéer fra dit erhvervsnetværk. Læs
mere her. Netværket er hver uge til og med d. 7. december, hvor nyt netværk starter
igen.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 

Få hurtigt overblik over Business
Fredericias nye medlemmer

The Trade Council -
Udenrigsministeriet Baron Danmark A/S 

Forsvaret - Føringsstøtteregimentet Green Ducklings A/S
 Energinet Elsystemansvar A/S Erritsø Idrætscenter S/I  

Grouwth Hans Ole Mathiesen

JENSEN TRÆ EJENDOMME ApS KA.for-ældreværd /
KA.hundesamværd

KRAG Arkitektur ApS Krølhjernerne
ReQT consulting A/S Skin by A

TeamBattle Denmark  
 
Du finder en samlet medlemsoversigt her - den er nyttig, når du f.eks. skal
finde mulige samarbejdspartnere eller lokale leverandører. Det er også muligt
at søge på brancher.

     

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev

https://businessfredericia.dk/arrangement/hr-netvaerk-hvor-svaert-er-det-at-drive-ledelse-i-en-corona-tid-2-dec-kl-10-11-30/
https://businessfredericia.dk/arrangement/motions-og-erhvervsnetvaerk-4/
https://thetradecouncil.dk/
https://www.baron-mixer.com/
https://forsvaret.dk/
https://energinet.dk/
https://www.egif.dk/
https://www.reqt.dk/
https://www.skinfredericia.dk/
http://www.teambattle.dk/
https://businessfredericia.dk/medlemmer/
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1051051/share/?launch=email
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1051051/share/?launch=facebook
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1051051/share/?launch=twitter
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1051051/share/?launch=linkedin
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/archive/1051051/share/?launch=more
https://business-fredericia.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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