
 

Mandag den 1. juni 2019 

 

Erhvervsfremmeindsats i Sønderborg-området 
overgår til lokale hænder 

 

Den lokale erhvervsfremmeindsats i Sønderborg Kommune har tidligere være fordelt 
mellem Sønderborg Vækstråd og Syddanske Forskerparker på Ellegårdvej 36 i 
Sønderborg. Nu samles det fulde ansvar hos Sønderborg Vækstråd. 

Ellegårdvej 36 har i mange år været drevet som Forskerpark. Tidligere har både 
Sønderborg Vækstråd og Syddanske Forskerparker administreret udlejning af lejemålene 
til virksomheder i huset. For at forenkle udlejningsprocessen og sikre en øget lokal 
forankring til Sønderborg-områdets virksomheder overgår lejemålene til Sønderborg 
Vækstråd fra og med oktober 2019. 
Dermed får alle virksomheder på Ellegårdvej mulighed for en øget opmærksomhed på 
Vækstrådets produktportefølje. 

For virksomhederne har omstruktureringen ingen konsekvenser, idet virksomheder med 
adresse på Ellegårdvej kan fortsætte på uændrede vilkår. 

Formanden for erhvervsudvalget, Gerhard Bertelsen, er glad for forenklingen: 
- Vi er i samarbejde med Syddanske Forskerparker kommet frem til en fælles forståelse af, 
at det er mere hensigtsmæssigt for vores virksomheder, hvis erhvervsfremmeindsatsen 
fremadrettet kun forankres lokalt. Det tætte samarbejde, der er kommet i stand mellem 
Sønderborg Vækstråd og Erhvervshus Sydjylland i Vojens, fortsætter naturligvis som hidtil. 
Vi får blot færre aktører på området, og for mig giver det god mening, at indsatsen gøres 
mere overskuelig og enkel for virksomhederne. 

For Formanden for Syddanske Forskerparker, Iben Lindhardt Olsson, har dialogen været 
positiv: 
- Vi har i Syddanske Forskerparker taget Sønderborg Kommunes ønske om at samle 
erhvervsfremmeindsatsen i huset under én aktør til efterretning. Vi vil ikke stå i vejen for 
kommunens initiativer og strategier på området og har derfor accepteret at overdrage den 
nuværende Forskerpark til fortsat drift i regi af Vækstrådet. Det betyder nok, at Syddanske 
Forskerparker lukker sin afdeling i Sønderborg, men vi har et stort ønske om at fastholde 
en afdeling i Sønderjylland og er allerede gået i gang med at lede efter nye lokationer. 

  

Yderligere oplysninger hos: 

Iben Lindhart Olsson, formand for Syddanske Forskerparker - tlf. 66 12 03 03 

Gerhard Bertelsen, formand for Erhvervsudvalget - tlf. 27 90 39 88 
 


