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Kære Modtager

Velkommen til Business Fredericias nyhedsbrev - tak fordi du læser med.

Leder: Vi løfter i flok

Billedteks t: Erhvervs direktør Kris tian Bendix Drejer
Foto: Bus ines s Fredericia

Kære alle,
Der skabes mange nye private arbejdspladser i Fredericia

Det går erhvervsmæssigt godt i Fredericia. Trods den aktuelle sundhedskrise, så løfter vi i
flok opgaverne. Dertil kommer, at Danmark klarer sig bedre end andre lande, der også er
ramt af pandemien.
Lokalt gør vi det faktisk rigtig godt. I en ny analyse fra IRIS Group ser vi, at den strategi og
den målrettede indsats, som vi sammen har igangsat virker. Fra en plads som nr. 35 sidste
år og nu til en plads som nr. 19, blandt de danske kommuner, tager vi et stort ryk på
erhvervsudviklingsområdet.
Undersøgelsen er et klart resultat af både synergi, viden og fokuseret arbejde
At Business Fredericia, Fredericia Kommune og erhvervslivet over to år kan høste de frugter,
skyldes, at I alle har leveret, og det belønnes positivt.
Fredericia går frem på listen i almindelighed, men i særdeleshed ved skabelsen af, og en
særligt positiv udvikling af vores, private arbejdspladser.
Vi går desuden frem på eksport, og generelt på de områder, hvor der tidligere har været en
klar plan for, hvilken vej vores by skulle. Det viser, at vores arbejde virker.
Læs mere her

Vores fæ lles plan har vist sig at væ re den rigtige vej frem for Fredericia
I Business Fredericia er vi meget stolte over de flotte resultater, der viser sig i analysen. Men
det er ikke tal, vi skal se på alene. Vi skal se længere tilbage. For sidste års tal viste også en
flot fremgang, hvorfor vi kan konkludere, at vi er godt vej, men også, at de møder, dialoger
og jeres inputs har været med til at vise vejen.
Fredericia er en by med et stort potentiale, det er en by med rigtig mange muligheder. Den
rejse skal fortsætte, og Business Fredericia er klar sammen med jer til at løfte byen til next
level.

Synergieffekterne aflæ ses tydeligt
De nye arbejdspladser giver samtidig mulighed for, at flere kommer til, da det rygtes, at
Fredericia er et godt sted at arbejde. På den måde kan I tiltrække lige netop den
arbejdskraft, I har brug for, men det er også en mulighed for at satse ekstra på bosætning
og byudvikling, da virksomhedernes investeringer i byen kan aflæses direkte på bundlinjen,
når der også er et job til partneren, der er gode institutioner til børnene, et rigt kulturliv og et
væld af muligheder for fritidsaktiviteter, så vælges Fredericia til.

Vi skal sæ lge Fredericia som det fantastiske sted byen er
I går forrest. I viser flaget. I tror på Fredericia, I investerer i Fredericia. Det er på grund af jer,
på grund af medlemmerne i Business Fredericia, at jeg kan smile så bredt. Det er på grund
af jer, at analysen viser, at Fredericia endnu engang tager et gevaldigt hop op ad ranglisten.
Men vi er langt fra færdige.
Vi skal glæde os over de flotte resultater, vi allerede har præsteret. Jeg tør godt sige, at flere
gode resultater vil følge. Bare se på DanmarkC, hvor virksomhed efter virksomhed bygger.
Der er generelt stor interesse fra udefrakommende virksomheder, om etablering i

Fredericia, nogle gange oplever jeg endda flere som udviser interesse for de samme
byggegrunde og haller. Så der er godt gang i erhvervsudviklingen i Fredericia. Vi er hoppet
på skibet. Nu skal vi sejle det sikkert i havn og så nye frø.

Fredericia Kommune er i gennemsnit den 19 hurtigste kommune til
byggesagsbehandling i 2020
DI Dansk Byggeri har lavet en undersøgelse på ventetid på byggetilladelser i landets
kommuner. Fredericia ligger rigtig godt som nummer 19 i Danmark med en gennemsnitlig
tid på 29 dage og har forbedret sig med 6 pladser fra året før. Tallene skal desuden vurderes
ud fra at Fredericia Kommune er en af de kommuner der har rigtig mange erhvervs sager da
vi er inde i en kraftig vækstperiode.
Ventetider på byggesagsbehandling, se her

Afslutningsvis, vi savner vores netvæ rksarrangementer sammen med jer
Med afsæt i pandemien, så har det nok aldrig været vigtigere, end nu, at mennesker
mødes, og vi glæder os rigtig meget til vi igen må mødes og vidensdele med hinanden, og
ikke mindst ser vi frem til at kunne invitere jer til vores generalforsamling, som grundet
pandemien er blevet skubbet af flere omgange.

Mange hilsner
Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer

Plan for genåbning af Danmark
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Hurra – genåbningen af Danmark er på vej. Genåbningen sker i tempi af 14 dage og starter
ud umiddelbart efter påske, hvor de liberale erhverv må lukke dørene op igen. Herefter
følger den 21. april mulighed for udendørsservering for restauranter og caféer – dette

udvides 14 dage senere med indendørsservering. Business Fredericia glæder sig over, at
det nu går i den retning.
Læs mere her.

Experience Fredericia har fået midler via
Inspiring Denmark

Foto: Business Fredericia

Det nyetablerede Experience Fredericia, som er en del af Business Fredericia, har til formål
at understøtte udviklingen af ferie- og erhvervsturisme i Fredericia.
Via midler fra erhvervsturismefonden Inspiring Denmark, er der allerede nu sat gang i
udarbejdelse af nogle salgs- og markedsføringsaktiviteter, herunder udarbejdelse af 3
branding videoer. Disse bliver en del af markedsføringsmaterialet, som fremover skal være
med til at sikre et bedre kendskab til Fredericia som erhvervsturismedestination.

1.200,- kroners gavekort
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Den nye finanslov giver arbejdsgiver mulighed for – skattefrit – at kunne give gavekort til
medarbejdere op til kr. 1.200,- som en midlertidig ordning i 2021. ”Det er fortsat en svær tid
for hoteller, restaurationer og oplevelsesindustrien, og derfor også kærkomment med
denne ekstraordinære mulighed i 2021”, udtaler erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer. Og
formanden for Experience Fredericia, Grete Højgaard, forsætter. ”Det er altid glædeligt når
der bliver lyttet, og lige pt. tæller alle muligheder for vækst på bundlinjen hos de erhverv jeg
repræsenterer”.
Gavekortet skal kunne bruges på restauranter, hoteller og forlystelser, herunder for
eksempel teater- og biografforestillinger. Det er et krav, at gavekortet ikke kan ombyttes til
kontanter.
De nye regler får virkning for gavekort, der gives til medarbejdere i perioden fra 1. januar til
31. december 2021.

Læs mere her - se side 11

3 år med Samarbejdsaftalen
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De seneste uger har jeg modtaget en del ”Tillykke med jubilæet” på min LinkedIn-profil.
Den første gang undrede jeg mig, men det gik op for mig, at jubilæumsønskerne kom, fordi
jeg nu har arbejdet med Samarbejdsaftalen mellem LO, Fredericia Kommune, Fredericia
Uddannelsesråd og Business Fredericia i 3 år. »Hold da op – tiden går sørme hurtigt«,
tænkte jeg, men måske er det i den anledning et godt tidspunkt til at fortælle lidt om,
hvordan det går med projektet.
Læs mere her.

ARRANGEMENTER
Go’ Morgen med Business Fredericia –
April
”IT sikkerhed….. Det er for de fleste personer, lige så
spændende som at se maling tørre. Ikke desto mindre
er det en nødvendighed i den digitale tidsalder som vi
lever i.
Online, 6. april, kl. 7.45-9.15. Læs mere her.

Iværksætterkursus – Få et perfekt takeoff som selvstændig
Kom godt i gang med din virksomhed

Går du med en drøm om at starte egen virksomhed? så
er der ofte mange spørgsmål, der melder sig, når man
står på tærkslen til en ny tilværelse som iværksætter.
Grib chancen for at komme rigtig fra start og deltag på
vores iværksætterkursus, der afholdes på 6
hverdagsaftener og i samarbejde med Middelfart
Erhvervscenter.

8. april, kl. 17.00-20.00. Læs mere her.

Økonomisk tilskud til
arbejdsmiljøprojekter i private
virksomheder med op til 50 ansatte
(årsværk)
Business Fredericia og Arbejdsmiljøcentret – Human
House inviterer til webinar om mulighed for at få
dækket 80% af omkostninger til arbejdsmiljøprojekter –
dog max 500.000 kr.
Webinar, 21. april, kl. 09.00-10.00. Læs mere her.

Business Fredericias generalforsamling
2021 OBS NY DATO
Vi glæder os til at se jer til en længe ventet
generalforsamling for Business Fredericia. Bl.a. med
foredrag fra Michelle Hviid "Lev livet modigt". Gem
datoen - vi ses på den ene eller anden måde.
24. august, kl. 17:30-21:30. Læs mere her.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Få hurtigt overblik over Business
Fredericias nye medlemmer
Agro Recycling ApS

Miss Nellie

Bogholderihjørnet Taulov ApS

Munter Studio

Dansk Miljørådgivning A/S

O stein

Ejendomsmægler Mike Andersen

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 nyheds brev

