Historien om Erhvervsforum Svendborg
Svendborg Handelsstandsforening blev stiftet den 17. oktober 1878 under navnet
Svendborg Handelsforening.
I 1870erne red Svendborg på en højkonjuktur og en virkelyst, som ikke var set i
mands minde. Svendborg Bank oprettedes 1872, Dampmøllen i 1874. Havnen
blev udvidet samtidig med at Sydfyenske Dampskibsselskab blev stiftet i 1875.
Jernbaneforbindelsen til Odense oprettet i 1876, og med linieføringen helt ned til
havnen, blev bybilledet ændret radikalt. Gader blev ”klippet over” og efterfølgende
fulgte jernbaneforbindelser til både Faaborg og Nyborg.
Byen blev midtpunkt for en omfattende handel med landbrugsprodukter, og en
betydelig industri. Befolkningstallet steg fra 4.500 sjæle i 1850 til 11.500 i 1901.
Handelsvirksomhederne savnede et organ, som kunne tage sig af de opgaver, der
opstod i forbindelse med de nye forhold, og det var baggrunden for oprettelsen af
Svendborg Handelsforening i 1878. Foreningen ændrede i 1919 navn til Svendborg
Handelsstandsforening. Foreningens formål var at virke for opnåelse af enhvers
lettelse til fremme af byens handel og skibsfart.

Her har vi gjort en forskel
• Med initiativtager til fokusavisen, ”Oplev Svendborg”
• Initiativtager og hovedsponsor til scenen på Lille Torv
• Fokus på behovet for P-pladser i midtbyen
• Medinitiativtager til julebelysning i midtbyen
• Fokus på Svendborg som ét-center handelsby
• Fokus på udvikling af havnearealerne
• Fokus på kommuneplanen
• Erhvervsrådets Strategihandlingsplan

De unges uddannelse var og er stadig en vigtig del af foreningens arbejde. Allerede
i 1879 stiftede foreningen Svendborg Handelsskole, som startede med at undervise
17 elever. Foreningen drev skolen for egne midler frem til 40’erne, og havde herefter
den ”politiske” ledelse frem til sammenlægningen med Svendborg Tekniske Skole,
som i 2004 blev til Svendborg Erhvervsskole. Med foreningen som den drivende
kraft blev Handelsskolen en af provinsens førende skoler. Omkring 2000 var der
1700 elever. I skolens bestyrelse er der 2 medlemmer, der er udpeget af foreningen,
som stadig vil arbejde for en optimal udvikling af Svendborg Erhvervsskole.

Erhvervsforum Svendborg
En erhvervspolitik forening for alle
virksomheder i Svendborg.

I dag ser mixed af virksomheder lidt anderledes ud. De gamle søværts handelshuse
og traditionelle industrivirksomheder er trådt lidt i baggrunden, og andre typer af
virksomheder er kommet til. Det er fortsat foreningens formål at sikre optimale
forhold for erhvervslivet i kommunen. Det gøres ved erhvervspolitisk at arbejde for
at byen er en tilgængelig by at handle, bo og arbejde i.

”Som medlem kan du bakke op om vores
erhvervspolitiske arbejde og
selv styrke dit eget netværk.

I 2008 ændrede foreningen navn til Erhvervsforum Svendborg for at understrege,
at foreningen ikke kun er et mødested for detailhandelsvirksomheder, men for alle
typer erhvervsvirksomheder og foreninger i Svendborg.
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Foreningens formål er...

Meld dig ind i
Erhvervsforum Svendborg

At arbejde for optimale forhold
for erhvervslivet i Svendborg kommune.
At Svendborg er en tilgængelig by at

Et forum for det Sydfynske erhvervsliv

handle, bo og arbejde i.

... ene er vi gode, sammen er vi bedst.

En optimal udvikling af
Svendborg Erhvervsskole.

Det vil vi gøre noget ved
• Erhvervspolitisk lobbyisme
• Repræsentation i bestyrelser og udvalg m.m. under Svendborg
Kommune og Svendborg Erhvervsskole
• Medlemsmøder / foredragsvirksomhed med fremtrædende politikere
og andre meningsdannere
• Netværksarbejde

Foreningen er i følgende bestyrelser og udvalg
• Svendborg Erhvervsråd

Visionen er at skabe:
• Et dynamisk forum for alle erhvervsvirksomheder i Svendborg
kommune, hvori egne opgaver/problemer og erhvervspolitiske
problemstillinger samt tiltag kan drøftes i bestræbelserne på at
fremme den erhvervsmæssige udvikling området.
• Et dynamisk forum, som gennem et velafbalanceret positivt
og skabende samspil med de kommunale myndigheder og
offentligheden skaber den fælles platform, der med styrke kan løfte
områdets udvikling i den ønskede retning.
• Et dynamisk forum, som sikrer etableringen af et Erhvervenes
Hus, hvor såvel handel, som industri, service og turisme bor og
samarbejder under samme tag.

• Svendborg Erhvervsskoles bestyrelse
• Svendborg Facaderåd
• Virksomhedskontaktudvalget under SKAT
• Provinshandelsstandens Fællesfond

Foreningen har særlig
fokus på følgende områder
• Optimal offentlige erhvervsservice
• Optimale parkeringsforhold i Svendborg
• Optimale bosætningstilbud
• Optimal udvikling af Svendborg Erhvervsskole

Jo ﬂere vi er, jo mere gennemslagskraft samt
ﬂere økonomiske og menneskelige ressourcer:
• Som medlem af foreningen
• Som medlem af bestyrelsen til varetagelse af foreningsmæssige
og politiske opgaver
• Som ildsjæl i diverse projektgrupper og til lobbyopgaver

Indmeldelse:
Kontingent 2008: 750 kr.
Indmeldelse kan ske ske hos formanden.
Se erhvervsrelaterede links på hjemmesiden
www.erhvervsforumsvendborg.dk
formanden@erhvervsforumsvendborg.dk

