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Skal din
mikrovirksomhed
være i
UdviklingsHus
Fuglebjerg?

Har du / I en
mikrovirksomhed

UdviklingsHus Fuglebjerg
Fuglebjerg

der kan have brug for et kontor eller
en klinik i et dynamisk, innovativt miljø?

vil være et kraftcenter – hvor nysgerrighed og lysten til at bidrage, trækker
ind i huset og ud i lokalområdet.
Huslejen varierer efter lokalestørrelse kr. 1125 – 3300 eks. moms / md.
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UdviklingsHus Fuglebjerg
er ikke bare et kontorhotel, der ligger oven på et bibliotek!
Vi har i konceptet inddraget nogle af tidens trends, og resten skaber
vi sammen:
l d
et er igen blevet in at flytte på landet, og vi ligger tæt på Købenl
l
l
l

havn (ca. 1 time)
f
lere vælger at skabe deres egen mikrovirksomhed
i
nnovation skabes gennem netværk på tværs af virksomheder og
mikrovirksomheder / bibliotek / lokalområdet
ien global verden har vi brug for det lokale
vi vil sammen styrke bæredygtighed og robusthed/ukuelighed
(resiliens - måske et af de vigtigste begreber i 2016)

Vi samarbejder med respekt og bestræber os – ligesom Klods Hans
– på at nyde vejen, mens vi går på den, og tager imod det, vi møder
åbent og fordomsfrit.
Det kræver træning træning bl.a. derfor bruger mikrovirksomhederne
i huset i gennemsnit 1,5 time pr. uge på det fælles.
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Her indgår adgang til mødelokaler, hvoraf det ene med storskærm
egner sig til undervisning. Der er fælles køkken, internet, el, vand,
varme, adgang til printer (mod betaling), skæremaskine, makulering m.m.
Depositum er 3 mdr. forud. Lokalet er nymalet (hvid).
Der er via blioteket adgang til licensbelagte databaser med bistand fra
biblioteket.

Hvor?
UdviklingsHus Fuglebjerg
Byagervej 1,1
4250 Fuglebjerg.

Vi bor lige overfor Fuglebjerg Trafikterminal, hvor der er 1/2 times drift
til de nærliggende byer – Næstved (13 km) og Slagelse (14 km).
Der går også busser til de smukke byer Sorø (13 km) og Skælskær (20 km).
Det tager ca. 1 time at køre til København i bil.
Yderligere oplysninger på www.landliv.dk/udviklingshus-fuglebjerg

