
Velkommen 
til Polymeren
- En del af Fremtidens Forstad 

Årslev



Årslev som Fremtidens Forstad blev kickstartet da 
kommunen inviterede byen indenfor i den gamle, forladte 
fabrik. 

I dag er det ca. 10.000 m2 store fabriksareal et socialt og 
kulturelt samlingspunkt for byens borgere og mange andre 
aktører.

POLYMEREN
Fra ”drømmefabrik” til 
løftestang for byens udvikling





Port 1
Polymeren reception + vicevært (½)
Nordic Performance Art (1)
Den Fynske Spilfabrik
Virksomheder der er under Den Fynske Spilfabrik:
Artifact Game Solutions (2)
Baldusfilm (1)
Incitare (1)
Mortens Køreskole (1)
NP Kommunikation (1)
Texteholdet (1)
Your Potential - International Swimming
Academy (1)
Playful Potato (5)
Esben Jensen (1)
Gorilla Gaming (2)
Michael Bredahl – it support(1)
Michael Løhde, illustrator og forfatter(1)
Code Camp Fyn (1)

Port 2
KatharinaHein Økologisk Frisør (1)
Gastro & Gaming (Frivillige)

Port 3
Tingcentralen (1) + (Frivillige)
Tatol (1) + (Frivillige)

Port 4
PolRep (Frivillige)
Lille Frøken Flora Blomsterværksted (1)
Skrivers Tattoo (1)

Port 5
Bara Bara (1) + (Frivillige)
Værksted (Hobby)

Port 6
Smed (1)

Port 7
Røde Kors (Frivillige)

Port 10
Møbelmagerne (1)
TimberNest (3)
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Alle bidrager ind i fællesskabet på hver deres måde…



5

Primære partnerskaber på Polymeren

Gastro & Gaming (Ungdommens Røde Kors) 
Nordic Performance Art (foreningskonstruktion)
Den Fynske Spilfabrik (foreningskonstruktion) 
Tingcentralen (kommunal/fonds finansieret)
Pol Rep (kommunal/fonds finansieret)
Røde Kors genbrugsbutik
Foreningen Polymeren (629 betalende medlemmer)
Camp Pol (kommunal/staten)
Funktionel Træning (1550 medlemmer)

Eksempler på eksterne bidragsydere og samarbejdspartner:
Underværker (Realdania) - søgt af foreningen Polymeren
Energi Fyn – søgt af skatergruppen
Marius Pedersen Fond – søgt af Tingcentralen
FilmFyn – søgt af Den Fynske Spilfabrik 
Kulturregion Fyn – søgt af kommunen/Nordic Performance Art
Statens Kunstfond – søgt af Nordic Performance Art
Kulturministeriet – søgt af projekt "Ud i naturen - ind i fællesskabet”
Dansk Arkitekturcenter – partnerskab om fritidstilbuddet ArkiKids og Den 
Kulturelle Rygsæk, samt Sprout Talent Week



Alle forstæder har deres særlige DNA. I Årslev 
blev en nedlagt fabrik bl.a. det, der foldede 
byens DNA ud og satte retning for byens 
udvikling. 

Midlertidige aktiviteter og en lang række 
store og små partnerskaber har haft 
afgørende betydning som løftestang i 
byudviklingen.

Fællesskaber og en proaktiv borgerinvolvering 
viste sig at være Fremtidens Forstads wildcard 
i byudviklingsprocessen – og nu bidrager 
”produktet” Polymeren som fundament og 
katalysator for stedets fortælling og som et 
vigtigt element i tiltrækningen af nye borgere.

Hvad har Polymeren lært os?
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