Virksomhed i Nyborg Kommune

HOTLINE
Lene Holm
Teknik- og Miljøchef
tlf: 24466146
leho@nyborg.dk
_________________________

Natur og Miljø:
Anne G Pedersen
tlf 63336820
agp@nyborg.dk
Vej, Køb og Salg:
Jens Kimer-Jørgensen
tlf 63337150
jeki@nyborg.dk
Byggeri:
Felix B. Petersen
tlf 63337153
fpe@nyborg.dk

”Nyborg - Midtpunkt for gode oplevelser”

Direktør Jan Jessen, Østfyns Erhvervsråd
”Her på Østfyn er der et stærkt og dynamisk netværk virksomhederne imellem, - en bevidsthed
om at sammen kan vi mere. Godt samarbejde
mellem både nye og gamle virksomheder. Et
klima præget af dynamik og tro på fremtiden, - og
vilje til at markedsføre Nyborgs særlige fordele og
kvaliteter - både som erhvervssted og bosted”.

Direktør Carsten Fich, NORD
”Nyborgs centrale placering i landet har været
afgørende for os. Optimal adgang, - både med
lastvogn, skib og tog.
Vi har selv i vanskelige sager haft et historisk godt
samarbejde med kommunen”.

Direktør Poul Jacobsen, Best Western NYBORG STRAND
”I forbindelse med vores udvidelser har vi altid oplevet et imødekommende og smidigt samarbejde
med Nyborg Kommune. Stor vilje til at finde kreative løsninger med fokus på nye muligheder frem
for bureaukrati”.
Direktør Tom Andresen, Andresen Towers A/S
”Vi har fået en god placering til vores produktion
og udskibning af vindmøller på dybvandshavnen
Lindholm Havn. Vi er her fordi Nyborg Kommune
handlede hurtigt og målrettet, da chancen bød
sig”.

Direktør Niels Rømer, Ørbæk Bryggeri
”Vi kommer fra Jylland, men vi har fundet ud af, at
Østfyn er det helt rigtige sted at være. De mange
små fødevarevirksomheder i området og det lokale engagement og opbakning skaber grobund
for synergi og udvikling”.
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Det gør kommunen

Erhvervspolitikken i Nyborg Kommune

Vi har en hotline, - hvor nye og eksisterende virksomheder kan få hurtig og situationsbestemt rådgivning med hensyn til planlægning, byggesagsbehandling, miljøforhold og trafik mm.

Vision
Vi vil være kendt for et stærkt erhvervsliv, og vi vil
være en af de bedste kommuner i landet at etablere, drive og udvikle virksomhed i.

Enten får du svar med det samme, ellers får du inden 48 timer besked på, hvem du skal have dialog
med i den videre proces.

Vi vil tiltrække og understøtte iværksættere og
skabe optimale rammer, så de kan etablere sig
og videreudvikle sig i kommunen.

Vi afskaffer dækningsafgiften for erhvervsvirksomheder i kommunen gradvist med endelig afvikling i
2022.
Vi har altid tilstrækkelig byggemodnet kommunal
erhvervsjord med mulighed for lokalisering af en
bred vifte af erhvervstyper.

I samarbejde med erhvervsvirksomheder og kommunens mange foreninger arrangerer vi større begivenheder og events.
Vi byggemodner kommunale byggegrunde i takt
med behovet, så der altid er et varieret udbud af
boligtyper og byggemuligheder i Nyborg, Ørbæk
og Ullerslev. Udstykning af boligparceller kan også
ske i privat regi.
Vi sikrer, at der er en god offentlig service, fx dagtilbud, skoler, SFO og uddannelsestilbud.
Vi arbejder løbende for at styrke Nyborg som handelsby og videreudvikle vores spændende kultur,
historie, natur og mangfoldige fritids- og foreningsliv i hele kommunen.

Vi sætter Nyborg på Danmarkskortet......

Erhvervsservice
Vi ønsker at fremme en mangfoldig vækst af erhvervsvirksomheder, hvor vi udnytter den centrale beliggenhed i landet, vores gode infrastruktur
og de særlige kvaliteter kommunen tilbyder.
Kommunen skal være kendt for hurtig og smidig
sagsbehandling, der tager hånd om den enkelte
virksomheds problemer.

Samarbejde
Vi samarbejder med de andre kommuner i Udvikling Fyn, for at sikre de bedste løsninger for den
samlede erhvervsudvikling på Fyn, fx via fælles
strategier, netværk og kompetenceudvikling.

Bosætning og service
Nyborg skal være kendt som landets bedste bosætningsområde med attraktive tilbud til potentielle medarbejdere i kommunens virksomheder.

Det gør erhvervslivet
Indgår i et aktivt samarbejde med kommunen og
relevante netværk, fx Udvikling Fyn og lokale erhvervs-, handels- og turistforeninger, for at profilere kommunen.
Formidler kontakt til potentielle virksomheder og
brancher om de attraktive muligheder for at drive
erhverv i Nyborg, fx ved at øge kendskabet til vores hotline.
Indgår i erhvervssparring for iværksættere og
medvirker til at profilere vækstvirksomheder ved
fx prisuddelinger.

Indgår aktivt i relevante netværk og samarbejder,
der kan profilere Nyborg og Fyn med mulighed
for at skabe synergi, udvikling og vækst.
Medvirker til at gøre Nyborg kendt som et nationalt og internationalt mødested.
Deltager i og støtter op om de mange store
events, fx Middelaldermarked, Storebælt Halvmarathon og Nyborg Voldspil, i samarbejde med
det lokale handels-, forenings- og kulturliv.
Hjælper med at formidle viden om de mange
bosætningsmuligheder i kommunen og oplyse
medarbejdere om de kulturelle og rekreative tilbud og mangfoldige foreningsliv, - og anvende
dette aktivt i egen personalepolitik.
........sammen!

