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Kære Modtager

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

Leder: Positiv og stærk erhvervsudvikling i
Fredericia

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

Kære alle,

Siden 2015 har vi haft en ekstraordinær positiv og stærk erhvervsudvikling i Fredericia, der
har skabt flere tusinde ekstra arbejdspladser.
Kontur 2020-tal, er de årlige kommunale nøgletal for Region Syddanmark, der viser, at vi
i dag har ca. 28000 arbejdspladser mod 26000 i 2015. Det er vigtige tal, for i de tal ser vi et
unikt potentiale. De ekstra arbejdsplader kan udmønte sig til yderligere vækst og
bosætning. I den forbindelse har vi endnu ikke set samme tilvækst på de parametre, hvorfor
der er et kraftigt potentiale overfor pendlere i fremtiden.
I sidste uge fremlagde Regeringen en ny infrastrukturplan til 160 milliarder kroner, som skal
afhjælpe den estimerede trængsel på de danske veje inden år 2035. Både for vores lokale
virksomheder, men også for deres samarbejdspartnere er udvidelsen af E20 ved Odense
med til at forbinde vest og øst endnu bedre. Samtidig lægges der op til en
motorvejsudvidelse mellem Fredericia og Kolding.

Forslag til konkrete infrastrukturprojekter i Danmark.
DI er kommet med en række forslag til konkrete infrastrukturprojekter i Danmark. Der er
tale om forslag på 75 mia. kr. frem mod 2030. Forslag, der også vil styrke erhvervslivet
eftertrykkeligt, når man tager Fredericia-brillerne på, hvor vi arbejder på at flytte varer fra vej
til bane og skib i det multimodale centrum i Taulov. Det kan nuvel ikke alene fjerne væksten
af biler på vejene. Der skal også ses på udbygningen af den kollektive transport, så det
bliver nemmere at transportere sig mellem arbejde og hjem. Det kan samtidig blive
nødvendigt, at man i fremtiden kigger på Lillebæltsbroerne og Vejlefjordbroen, så det ikke
udvikler sig til flaskehalse.
Business Fredericias satsning på energi og klima hænger sammen med transport og
logistik, så det giver os mulighederne for at være dem, der i fremtiden skaber de nye grønne
drivmidler til transportsektoren og derved gør os CO2 neutrale i Danmark. Her har vi
fantastiske muligheder og måske også forpligtigelsen til at være med helt fremme, når vi
taler om Power to X.
Vi har forudsætningerne for at kunne blive et testcenter for nye drivmidler i fremtidens
energispor.
Der er enorme gevinster at hente, når vi sammen arbejder med de spor.

Mange hilsner
Erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer

Vi trykker på speederen – kampagne skal
være klar lige om lidt

Foto: Business Fredericia
Experience Fredericia har fået godkendt midler til sommerkampagne.
Experience Fredericias styregruppe har i løbet af de sidste måneder arbejdet på at fastslå
retning, mål og midler i forhold til de overordnede planer for turismen i Fredericia, men også
i forhold til sommeren, som venter lige om hjørnet. En bevilling på godt 300.000 kroner fra
Fredericia kommunes økonomiudvalg gør, at Experience Fredericia i samarbejde med Visit
Fredericia nu kan træde på speederen og sætte gang i forberedelserne til den kommende
sommerkampagne.
Kampagnen bliver primært digital, hvorved der sikres et præcist markedsudtryk overfor
børnefamilier og par fra hele Sjælland og ellers med stort fokus på København, Odense,
Aarhus og Aalborg. Et vigtigt fokus i kampagnen bliver at sikre at værdien af Fredericia som
by bliver tydelig.

"Gæsterne skal vide at byen ligger centralt i forhold til en lang række attraktioner og
oplevelser i Danmark, men vigtigst er at vi ikke ”glemmer” at fortælle gæsterne om den
stemning man oplever, når man er i byen. Det er en kontrasternes by, hvilket giver os
mulighed for at tilbyde oplevelser til en lang række forskellige grupper af gæster. Byen byder
velkommen ind i historien, så snart man kører under byportene, men den giver også
adgang til den urbane stemning i Kanalbyen, musik, kultur og liv om aftenen og ikke mindst
en varierende natur helt tæt på. Sommer, nærhed og autentiske oplevelser er nogle af de
budskaber, som skal få folk til at vælger Frederica og meget gerne få dem til at vælge et par
ekstra dage i byen end først planlagt” Siger Charlotte Steen Henriksen fra Experience
Fredericia.

Fredericia Håndværkerforening klæder
folkeskolelever på med projektet Byg &
Hyg

Foto: Bülows Makerspace
Bülows Makerspace er omdrejningspunkt for folkeskoleelevers mulige
uddannelsesvalg
Bülows Makerspace inviterer alle kommunens 6. klasser til en dag med fokus på
håndværksuddannelserne. Formålet er at vise eleverne, at der er så mange veje deres
uddannelsesvalg kan tage. Det gør vi i et fantastisk samarbejde med Fredericia
Håndværkerforening, hvis medlemmer kommer på dagen og fortæller eleverne, levende og
inspirerende, om deres fag, arbejdsdag og uddannelse.
Vi har oplevet elever, som først adspurgt, ikke har en idé om, hvad vej deres fremtidige
arbejdsliv eller uddannelsesvalg vil gå. De afslutter dagen med at sige: “Jeg tror måske, det
der tømre godt kunne være noget for mig”. Så det gør en forskel. Sådan en dag i Bülows
Makerspace starter med besøg af to forskellige håndværkere, der fortæller og viser
værktøj/materialer o.a fra deres fag. Eleverne får samtidig mulighed for at stille en masse
spørgsmål, hvorefter eleverne får hands on, på de arbejdsinstallationer vi har til formålet.
Alle elever når ved deres besøg at:
male, spartle eller tapetsere
beklæde et lille hus med træbrædder
lægge fliser i en sandkasse
koble ledninger til et parallelsystem i et modelhus
få viden om andre håndværk og se byggepladser med Virtual Reality
For løbende at udvikle projektet søges flere gæ stelæ rere
Ideelt kan et gæstelærerteam f.eks. bestå af en moden og, erfaren håndværker/mester og
en lærling/nyudlært, som de unge kan identificere sig med.
Kunne du se dig selv som gæstelærer, kan du afse en times tid i ny og næ, hvor du møder
friske unge mennesker, og vil være med til at formidle information og viden om de
forskellige håndværksfag, så hører vi gerne fra dig.
Kontakt Lone Nielsen på mail: ln@businessfredericia.dk eller på tlf: 92 15 01 23

ARRANGEMENTER

Netværksmøde i mellemledernetværket Intelligensen i det tvivlende, nysgerrige
og kritiske lederskab
Dagens emne bliver med fokus på intelligensen i det
tvivlende, nysgerrige og kritiske lederskab. Vi tager
udgangspunkt i diskussion om elementer, der kan sikre
et mere bevidst og dermed stærkere ståsted i sin
lederrolle.
Onsdag den 5. maj 2021, kl. 07.00 - 10.00. Læs mere her.

Go’Morgen med Business Fredericia
Vi inviterer til Go’ Morgen møde, med fokus på
netværk, sparring og erfaringsudveksling.
Samfundet er på vej tilbage i næsten normalt gear, om
end der stadig er et stykke vej til det normale. Vi
trænger til at mødes og “mærke” hinanden og det gør
vi så denne morgen. Lad os dele vores gode erfaringer, tips og tricks til sikring af, at
vores virksomheder hurtigt er på rette spor igen.
Tirsdag den 11. maj 2021, kl. 07.45 - 09.15 Læs mere her.

Netværksmøde i direktørnetværket Nedbryd siloerne – når videndeling på
tværs gør forskellen
Videndeling på tværs skaber en stærkere forretning,
fordi der er fokus på at spille hinanden gode. Det fører
bl.a. til sparet tid, færre fejl, øget effektivitet, mere
innovation og højere arbejdsglæde.
Virksomheder med fokus på videndelings- og netværks
kultur har bedre bundlinje, bedre produktivitet og markant højere arbejdsglæde end
deres konkurrenter.
Foredragsholder:
Susie Lynge, som er direktør i Netværks Akademiet. Derudover er hun foredragsholder,
underviser, forfatter og erhvervscoach og har trænet over 30.000 medarbejdere og
ledere i strategisk networking og videndeling.
Torsdag den 27. maj 2021, kl. 07.00 - 10.00 Læs mere her.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER
Få hurtigt overblik over Business
Fredericias nye medlemmer
Bankdata
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Kjæhr & Trillingsgaard
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Lenes Malerfirma

SERVICEKOMPAGNIET FACILITY SERVICE ApS

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

