
Svendborgvækst – flere og smartere 
 
 

Svendborgvækst handler om at fokusere alle de 
mange kræfter, der er i og omkring Svendborg i en 
samlet indsats for at frigøre og udvikle det store 
potentiale Svendborg rummer. Byrådet ønsker øget 
vækst – gennem udvikling af de unikke egenskaber, 
der kan styrke det eksisterende erhvervsliv samt 
tiltrække nye erhverv, nye og yngre borgere og 
dermed et bedre indtjeningsgrundlag for kommunen 
og erhvervslivet. 
  
Vi skal udvikle bymidten og havnen som et 
kraftcenter, der balancerer forskning og udvikling af 
kreative erhverv med et byrum i verdensklasse med 
plads til erhverv, kultur og mennesker. Vi skal også 
videreudvikle vores bymidte, så vi får den livgivende 
puls, der kendetegner en by i vækst.  
  
Svendborgvækst handler også om fokus på vores 
styrker. Vi skal  derfor skabe de bedste betingelser 
for udvikling af  erhverv indenfor det maritime, det 
kreative og det sunde. Og vi skal fastholde og udvikle 
vores position som en kommune med et driftigt 
uddannelsesmiljø.  
 
Svendborgvækst binder tingene sammen. Vi skal 
tænke i synergier mellem uddannelse, byudvikling og 
erhverv. Vi brander byen og skaber nye 
arbejdspladser –  og vi skal gøre det med kærlighed 
til Svendborgånden.  
 
Vækst gennem fælles udvikling. 

 

Flere 
Vi skal tiltrække flere  erhvervsaktive 
borgere  og flere virksomheder 
indenfor især vidensindustri og 
kreative erhverv 

 
Smartere 
Vi skal højne vores  
uddannelsesniveau og vores 
virksomheder skal forbedre 
deres værdiskabelse.  
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Svendborgånden er de særlige værdier, der præger vores arbejde, samlet i tanken om Cittaslow. Alle aktiviteter 
understøtter ønsket om bæredygtighed, livskvalitet og det gode liv for alle borgere i Svendborg Kommune . 

                Samarbejde 
                                            Det der skal gøre os unikke                                                           
   og succesfulde er at vi gør det 
   SAMMEN i Svendborg. Svendborg 
   Kommune vil derfor arbejde 
stenhårdt for at vi i Svendborg finder sammen, styrker de kreative partnerskaber, nye møde- og 
organisationsformer og innovative processer, som Svendborgs virksomheder og øvrige aktører 
kontinuerligt kan bruge som afsæt for vækst og nytænkning 
 
 

Bykvalitet 
Bymidten og havneområdet er helt 
centrale omdrejningspunkter for at skabe 
øget vækst i Svendborg. Bymidten og 
havnen skal være den kreative 
tiltrækningskraft overfor borgere, 
studerende og erhvervsliv. 

Fokus på vores styrker 
Vi vil knytte vores 
virksomheder sammen i 
stærke forpligtende alliancer, 
med en fokuseret satsning på 
innovation  og samarbejde 
mellem virksomhederne, 
uddannelserne og 
kommunen. 
 
Svendborg har i dag stærke 
erhvervsmiljøer inden for det 
maritime, sundhed-sport-
uddannelse, kreative 
iværksættere og grøn 
teknologi. Alliancerne skal 
tage afsæt i disse styrker; 
udvikle og vækste dem. 
 
 
 

Flere og smartere – kursen er sat  

http://www.svendborg.dk/forside?

