
Succesrigt kontorfællesskab for selvstændige åbner i 
Randers 

ByMakers vil hjælpe Randers-iværksættere til vækst 
 
“Vi har stor succes med netværket i Skanderborg, og det er fordi vi gør rigtig meget for at hjælpe 
selvstændige og iværksættere. Både dem, der har kontorplads hos os, og dem der deltager i vores 
sociale og faglige arrangementer. Derfor vil vi gerne gøre en forskel i flere byer, og Randers er 
oplagt”, fortæller CEO Anni Schmidt Pedersen, som startede ByMakers i Skanderborg i sommeren 
2018. Medlemmerne er selvstændige konsulenter, freelancere, små virksomheder og iværksættere, 
der har brug at være en del af et sted, hvor de kan få input, fællesskab, fuld service og mulighed for at 
udvide deres netværk. 

Netværk og sparring giver succes 
Anni Schmidt Pedersen har skabt en tilgang og et koncept, som ikke kun er et kontorfællesskab, men 
arbejder aktivt for med at udvikle medlemmerns forretning: “Akilleshælen for mange selvstændige er 
salg og markedsføring. Folk mangler enten viden om - eller interesse for - det. Jeg kunne se at jeg 
kunne sætte skub i deres vækst ved at skabe stærke netværk og tilbyde masser af sparring og 
workshops,” siger hun.  

Iværksætterbarometeret: Selvstændige mangler netværk 
Ud over drift af kontorfællesskabet arrangerer ByMakers både faglige og sociale events, og har 
tilknyttet en bred vifte af rådgivere: “ Det skal altid være muligt for vores medlemmer at få en snak om 
det, der udfordrer dem lige nu,” siger Anni Schmidt Pedersen. Det understøttes i øvrigt af 
Iværksætterbarometeret 2018 - der identificerer manglende netværksaktivitet som en af de to største 
udfordringer for at styrke iværksætterkulturen i Danmark.” At være selvstændig kan være en meget 
stejl læringskurve, fordi du er ansvarlig for alting selv. Derfor bliver du simpelthen hurtigt bedre til at 
drive din virksomhed ved at være en del af et stærkt, aktivt netværk af ligesindede, der har mange af 
de samme udfordringer som dig,” forklarer hun. 

En bedre hverdag  
Community Manager Elisabeth Flüger er ved at gøre kontorerne klar til nye medlemmer: “Jeg glæder 
mig vanvittig meget til at møde en masse forretningsdrivende her i Randers, og til at se fællesskabet 
vokse, som det har gjort i Skanderborg. Vores medlemmer vokser jo ikke kun på grund af den faglige 



sparring, men også fordi de kommer væk hjemmefra og får ‘kolleger’ at dele lokaler, frokoststue og 
hverdag med,” siger hun.  

Randers er attraktiv for iværksættere 
ByMakers har valgt at åbne kontorfællesskab i Randers, fordi her er en del iværksættere og samtidig 
behov for et mere aktivt miljø fot iværksættere af alle slags - ifølge vækstanalyse.dk. 
Kontorfællesskabet huser både solo-selvstændige, freelancere, remote workers og små virksomheder, 
og ofte folk med en del års karriere bag sig. “Vores medlemmer er mellem tredive og halvtreds år 
gamle, sådan omtrent, og har ofte både familie og realkreditlån. Rigtig mange vil gerne drive en 
profitabel virksomhed og bo udenfor de største byer - med gode muligheder for bolig, transport, skole 
osv. I 2017 var den gennemsnitlige, nye virksomhedsejer i Danmark 41 år, “ forklarer Anni Schmidt 
Pedersen.  

Mere end halvtreds pladser i Mediehuset 
ByMakers åbner dørene for nye medlemmer på første sal i Mediehuset, Niels Brocks Gade 8, i de 
tidligere Axacon-lokaler, som får et løft til lejligheden. Som en stor del af ByMakers’ 
netværksambitioner vil der selvfølgelig stå en stor kaffeautomat og sofaer ved indgangen, så 
besøgende og medlemmer får lidt hjælp til at falde i snak. 
Der er både storrumskontorer, mindre kontorer, åbne kontorpladser og mødelokaler. For nogle 
medlemmer er det nemlig vigtigt med flotte, professionelle omgivelser, og for andre er fleksibilitet og et 
billigt skrivebord højest på ønskelisten.  
 
 
Links:  
www.vaekstanalyse.dk/barometer - Iværksætterbarometeret 2018 + 2019 
https://bymakers.dk/randers 
 
 


