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Opstart af Væksthuset "PowerTower Helle" 

Gennem sommeren 2017 har Erhvervsgruppen tilegnet sig viden og erfaring om opstart af et 

væksthus "PowerTower Helle”. Dokumentet her afdækker de potentialer og udfordringer, som vi skal drøfte 

og afklare for at etableringen kan blive en succes. 

 

 

Hvorfor et væksthus:  

Et stærkt veludviklet erhvervsliv er det basale grundlag for liv og vækst i vores lokalsamfund.  Her tjener et 

væksthus som en rugekasse for nye virksomheder og en løftestang for fremtidens vækst i lokalsamfundet. 

Samtidig er væksthuset et samlingspunkt, som vi kan mødes om med erhvervslivet. Her kan vi finde 

lokalområdets udfordringer og potentialer for indtjening og samskabe fremtidens arbejdspladser. 

HUSK: Først når indtjening og arbejdspladser fungere, så kan vi lave effektive udviklingsplaner for bosætning, 

skoler, institutioner, teknik, kultur, fritid osv... 

 

Væksthusets potentiale: 

Helle Øst har besøgt væksthusene i Varde, Egtved og Rødding (dækker hele Vejen kommune). Vi ved, at de 

hver især pt. har 15, 7 og 13 virksomheder, som lejer sig ind. Ud fra det kan vi overveje, hvor mange 

virksomheder vi kan få i et væksthus, der dækker hele Gl. Helle Kommune. Måske 5 til 10? 

 

Væksthusets placering: 

For at tilgodese en positiv udvikling i hver enkelt af vores landsbyer var den første tanke i Helle Øst, at alle 

vores landsbyer skulle have hver sit væksthus i sin egen profil.  

Årre = træindustri,  

Agerbæk = stålindustri,  

Starup = natur turisme og ældrepleje,  

Fåborg = landsby-romantik. 

Ud fra vores erfaring om væksthusenes potentiale, så ved vi, at der er en kritisk masse. Vi er nødt til at samle 

aktiviteterne på et sted, for at vi kan få et væksthus til at fungerer. Ligeledes så er Helle Øst for lille og Helle 

Vest skal med. Derfor ser vi, at en central placering er den eneste rigtige løsning, Her foreslår vi placering ved 

Helle Hallen. 

 

Væksthusets lokaler: 

Vi har besøgt Helle Hallen, som har eksisterende lokaler, der er egnet til formålet.  

Lokalerne er: 

Behandlerrum = det nye fitnesscenter,  

Mødelokale 5 = det gamle center-kontor 

Mødelokale 1.  

I alt kan der straks forberedes 5 til 7 kontorpladser. 

Ligeledes har vi kontakt med Agerbæk El, Årre Gl. Kommunekontor og Starup Gl. Brugsforening, som også 

har lokaler til rådighed. Såfremt at nogle iværksættere insisterer på at drive deres virksomhed i en bestemt 

by, så skal det være en mulighed, som kan tilbydes i samarbejde med Væksthuset ved Helle Hallen. 

 

 

 

  



Væksthusets serviceydelser: 

Væksthuset skal tilbyde iværksætter og mikrovirksomheder: "ALL INCLUSIVE"! 

• Møbleret kontorplads inkl. bredbånd, WIFI, tyverialarm, rengøring, vinduespudsning, lys og varme = 

1.250 kr. pr. md. 

• Uddannelse, kursus, netværksmøder og mentorordning med produktionsingeniør = En del af 

medlemskabet i ProVarde 

• Reception, kontorpersonale, telefonpasning, gæstemodtagelse, post og pakke-håndtering 

• Rådgivning af revisor og jurist gratis hver måned 

• Porto, print og kopi 

• Mødelokaler og AV-udstyr. Gratis mødelokaler i andre væksthuse i Danmark 

• Markedsføring af virksomhed med skiltning, hjemmeside, præsentationsskærm og nyhedsmail 

• Kantineordning og kaffemaskine 

• Aviser og erhvervsmagasiner 

• Parkeringspladser 

• Døgnadgang 

• Sociale aktiviteter: Julefrokost, fredagsøl/cafe m.m. 

Vi har også set at væksthuset i Rødding har mindre værksteds- og lagerfaciliteter for virksomheder med 

reparationer og webshops som virke. 

 

Væksthusets fordele 

De selvstændige erhvervsdrivende kan gavne deres virksomhed ved at: 

• Drive virksomhed i professionelle og moderne rammer 

• Opnå større eksponering af virksomheden 

• Styrke netværket 

• Få nogle "kollegaer" i dagligdagen 

• Adskille arbejdsliv og fritid 

• Få mere effektiv arbejdstid 

 

Væksthusets klientel: 

På vores besøg i væksthusene har personalet fortalt os om klientellet i væksthusene:  

• Klientellet kan defineres som: Vækstorienterede iværksættere og mikrovirksomheder. 

• Nystartede iværksættere kan for væksthuset være forbundet med flere omkostninger og vanskeligheder 

• Etablerede mikrovirksomheder, som er startet op i privatboligen og som søger mere professionelle 

rammer. 

• Store veletablerede virksomheder, der har brug for lokaler til en eller flere repræsentanter eller en hel 

afdeling. (eks. forsikringskonsulent) 

• Få seriøs folk ind, ved IKKE at tilbyde gratis husleje i periode 

  



I væksthusene har vi set virksomheder indenfor mange forskellige brancher: 

• IT og TV reparation 

• Webshop 

• Undervisning- og kursusvirksomhed 

• Virksomhedsrådgivning 

• Privat bank og gældsrådgivning 

• Hjemmesider, kommunikation og marketing 

• Skiltemaler og print 

• Sundhed og Behandling 

• Turisme og oplevelse 

• Værktøj, salg og udvikling 

• Plaststøbeforme, udvikling og produktion 

• Bogføring 

• Universitet (Københavns universitet med landdistriktsforskning) 

• Dansk Fagcenter for Biogas 

• Forsikringsrådgivning 

• Rådgivning i skovbrug og natur 

• Vindmølle automation 

• Industrirengøring 

• Brancheorganisation inden for logistik 

• Jura 

• Event 

 

Mentorordning med ProVarde 

For at væksthuset kommer til at fungerer, så er samarbejdet og mentorordningen med ProVarde afgørende. 

Vi har holdt 2 møder med ProVarde og vi har den næste møde 16. august kl. 10.00 

ProVarde vil stille mandskab til rådighed, som kommer til vores Væksthus en gang om ugen. Det handler 

f.eks. om en produktionsingeniør, men også andre fagområder, vil der kunne trækkes på. 

Ligeledes vil klienter i vores væksthus kunne deltage i alle ProVardes faglige arrangementer på lige vilkår 

med dem, der har til huse i PowerTower Varde. 

Vi ser således vores væksthus som en afdeling af PowerTower Varde. Det er vigtigt for succesen. 

 

Innovationsuddannelsen 

ProVarde giver også mulighed for at erhvervsfolk kan tage "innovationsuddannelsen" lokalt i vores område. 

Det går kort og godt ud på at eksisterende virksomheder kan opgraderer deres viden om fremtidens krav til 

virksomhedsdrift. 

 

Løvenshule 

ProVarde lægger op til at flere virksomheder i vores område bliver medlem af ProVarde. Håbet er, at et større 

medlemstal kan bidrage til at flere virksomheder kan samarbejde og netværke med hinanden. Specielt kan 

nye iværksættere i vores væksthus og eksisterende virksomheder have gensidig gavn af hinandens 

kompetencer og støtte. 

 

  



Reklame for klienter til Væksthuset 

For at tiltrække de første klienter til vores væksthus har vi en række tiltag for at fortælle om den gode idé. 

• Deltagelse på Mælkfestival:  Vi har en stand på Mælkefestivalen sammen med ProVarde, som vil være 

til stede. Der er tale om, at vi kan dele standen med Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel. Det kunne 

også være lokale erhvervsforeninger, banker og investorer. 

• Invitation pr. brev: Som optakt til Mælkefestivalen vil vi udsende en invitation til alle erhvervsdrivende i 

vores område. Vi inviterer dem til at besøge vores stand. Fortæller dem om den gode idé. Beder om 

deres opbakning til væksthuset enten som støttemedlemmer eller som klienter. 

• Pressemeddelse: Vi udsender pressemeddelelser. 

• Folder: 

• Sociale medier og hjemmesider: 

• Plakater og banner: I butikker og klubhuse. 

 
- Annoncering 

- Pressehåndtering og Pressemeddelse 

- Udsendelse af invitationer (Udskrift af adresser) 

- Fremstilling af Brochure om PowerTover 

- Bemanding af stand 

- Messe display: Skilte, plancher og banner 

- Give aways: Visitkort, bolcher, kuglepenne, 

- Mercandise: T-shirts 

- Møbler: receptionsbord, barstole, brochureholder, hylder 

- Lys og spots 

- IT udstyr: PC'er, Storskærm 

- Leads og Permission: Indsamle navne og emails til nyhedsbrev, blanket og elektronisk 

- Forplejning: Kaffemaskine, kager og snack. 

- Økonomi ved udgifter til stand og deltagelse 

- Samarbejde med FUR, Helle Erhvervscenter, lokale Erhvervsforeninger, banker og investorer 

 

 

 

Samarbejdet med Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel 

Vi bifalder selvfølgelig, at der er nogle, som vil investere i at bygge et stort flot Erhvervscenter og 

Aktivitetshotel ved Helle Hallen. Det vil blive de perfekte rammer for et Væksthus. 

 

Vi har afholdt møder med initiativgruppen og talt om, hvordan vi kan samarbejde. De kan leverer lokalerne 

og Udviklingsrået kan fylde dem ud med vores væksthus. Udviklingsrådet kan også argumentere for hvorfor, 

at vi skal have et væksthus og hvorfor det skal ligge ved Helle Hallen. 

Det Udviklingsrådet IKKE kan, er at samle penge ind til Erhvervscenteret og Aktivitetshotellet. Som 

Udviklingsråd holder vi os væk fra, hvordan financieringen skal tilvejebringes og opfordringer til at samle ind. 

Det vil være forkert i forhold til private virksomheder, der selv må finansiere egne initiativer. Eksempelvis 

kommunekontoret i Årre, Agerbæk El, Agerbæk Hotel og Starup Gl. Brugsforening. 

 

  



Møderunde i alle byer i Helle for Erhvervscenteret og Aktivitetshotellet 

For at fortælle om vores idé og plan for et Væksthus er vi blevet inviteret til at holde et oplæg, på de møder 

som Helle Erhvervscenter og Aktivitetshotel afholder i den nærmeste tid. 

• Startmøde 17. august kl. 19.30 i Helle Hallen 

• Torsdag den 24. august kl. 19.00 på Næsbjerghus (bestilt) 

• Onsdag den 30 august kl. 19.00 i Starup i klubhuset (bestilt) 

• Mandag den 4. september kl. 19.00 i Agerbæk (ikke endelig afklaret) 

• Tirsdag den 12. september kl. 19.00 i Årre (ikke endelig afklaret) 

• Onsdag den 13. september kl. 19.00 på Fåborg Kro (bestilt) 

• Torsdag den 19. september kl. 19.00 i Nordenskov (ikke endelig afklaret) 

 

Driften og organisationen af væksthuset 

Som Udviklingsråd kan vi være fødselshjælpere, igangsætter og håndshjælpere. Vi kan danne netværk, skaffe 

kontakter og træffe aftaler. Men Udviklingsrådet kan IKKE stå for den daglige drift. 

Vi skal skal finde nogle, som kan drive væksthuset.  

Til driften af væksthuset ser vi, at det vigtigste er, at det eksisterende erhvervsliv vil støtte op og tager 

væksthuset til sig som deres. Der er brug for en ny forening eller erhvervsorganisation, som vil påtage sig 

denne opgave. Måske kan ProVarde være en del af den organisation. Men uden lokalt engagement fra 

erhvervslivet her i Helle, så er projektet dødsdømt. 

I Helle Øst er der pt. Agerbæk Erhvervsforening og Starup Erhvervsklub. I gl. Helle havde vi "Helle Erhvervs- 

og Turistråd" der samlede erhvervslivet. Noget lignende er der brug for igen. 

 

Landsbychef 

I andre byer som Ølgod og Varde ser vi, at man har en Erhvervschef. Udviklingsrådet foreslår, at vi arbejder 

for at få en Landsbychef som kan promoverer og sammenholde aktiviteter og udvikling for Gl. Helle 

Kommune. Herunder vores kommende væksthus.   

 

Finansiering og kapitalfond 

En virksomhed kan kun drives, hvis der er adgang til finansiering og kapital. Det bør være en del af ALL 

INCLUSIVE PAKKEN i væksthuset. 

Vi bør overveje, hvordan den fornødne kapital kan skaffes.  

Vi har set, at man i Ølgod har lavet sin egen kapitalfond. Måske vi kan lave noget tilsvarende? Eller finde 

andre løsninger evt. crowdsourcing. 

 

 

NB: 

Det er en stor opgave, at etablerer sådan et væskthus.  

I Helle Øst har vi dannet en intern "Erhvervsgruppe" på 3 personer (Marlene Schober, Fåborg; Jørn Pedersen, 

Årre og undertegnede), som arbejder med emnet. Der er brug for, at flere vil træde ind i erhvervsgruppen og 

aktivt deltage i arbejdet.  

Vi skal i Udviklingsrådet tage stilling til om, vi har kræfterne til at løfte opgaven. 

 

 

 

 


