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TAK!
Derfor skriver vi til dig nu, her hvor et mærkeligt år er rindet ud, og et nyt er startet, for at
sige tak og holde dig opdateret.
Godt nok er vi vilde med forandringer, men 2020 har budt på den slags forandring, som har
prøvet at spænde ben for innovativ udvikling. Og det dur ikke. Særligt når vi er i gang med
at stable Future Food SYMBO på benene.
Heldigvis har Future Food SYMBO på trods af benspænd fra verdenspandemien fået luft
under vingerne. Og du har været med til at bakke op. Af hjertet tak.
Så langt på rejsen er vi kommet:
•

SYMBO 1.2 åbnede den 1. januar i Erhvervspark Skovlund.
Det var ikke svært at finde egnede lokaler til SYMBO 1.2. Men vi manglede en
investor, som ville købe bygningen og udleje lokalerne.
Derfor var det en stor dag, da Diana og Rolf Tange købte Nørremarken 2.
Her lejer vi os ind.

•

Den første iværksætter har sat gang i det første projekt i SYMBO-regi. Hun er stadig i
gang med at søge patenter, så det hele er stadig lidt fortroligt. Men vi kan afsløre, at
hun har udviklet et innovativt produkt, som kan løse en stor udfordring og er et vildt
eksempel på, hvilken forskel fremtidens fødevarer kan gøre.

•

Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet med projektleder for
SYMBO, Friedericke Bruhn, har sat gang i de virksomhedsundersøgelser, som danner
grundlaget for SYMBO.
I løbet af de kommende måneder gennemfører de omfattende undersøgelser af
fødevarevirksomheder og relaterede virksomheder i hele vores område.

Vi er i skrivende stund ude at hustandsomdele flere foldere og indmeldingsblanketter i by og land, og håber på en
masse nye medlemmer de kommende
måneder. Blanketten kan desuden findes på
vores hjemmeside. Tag godt imod os.
Ud over dette er vi kommet på de sociale
medier, se mere på:
•

Facebook.com/Future-Food-SYMBO

•

LinkedIN.com/Future-Food-SYMBO

•

www.symbo.dk

”FOR FREMTIDENS
FØDEVARER”

Vores visioner er store, og vi har mange milepæle at nå endnu, før vi kan åbne op for
Fremtidens Fødevarecenter i Syddanmark.
Vores vision er et center, hvor forskere, erhvervsliv, iværksættere og studerende sammen
skaber løsninger på nogle af fremtidens store udfordringer: Sult, fattigdom, mangel på rent
vand og anstændige job.
Og du har hjulpet os i gang.
Tusinde tak for det
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