Als-Fyn broen
– et regionalt udviklingsprojekt
med fokus på:

• Vækst
• Beskæftigelse
• Bosætning
Fremtiden skal sikres!
En fast forbindelse mellem Als og Fyn
er en ny vej til at sikre balanceret
udvikling og velfærd i hele Region
Syddanmark.

FORENINGEN

ALS-FYN BROEN
Stiftet i juni 2013

Mål
Etablering af en fast forbindelse mellem
Als og Fyn med tilhørende vejanlæg
påbegyndt senest i 2020.

Vision
At binde Region Syddanmark sammen
og dermed skabe dynamik, vækst og
udvikling.

Strategi
Vi vil skabe forståelse for betydningen af den faste forbindelse.

Bliv medlem
Meld dig ind via hjemmesiden
als-fynbroen.dk og støt en sund udvikling
i Region Syddanmark.

En Als-Fyn bro:

Bosætning, uddannelse og jobs

Aktuelt

• Omdanner udkantsområder til udviklingsområder
• Skaber arbejdspladser og fastholder eksisterende

En Als-Fyn forbindelse vil give større fleksibilitet på
begge sider af Lillebælt. Der vil dukke nye
jobmuligheder op, når man kan bo i Sønderjylland
og arbejde på Fyn eller omvendt, hvilket er umuligt
for mange i dag.

Sønderborg og Faaborg-Midtfyn har koordineret
budgetterne for 2014-17 og afsat midler til
forundersøgelser af bund- og miljøforhold i
bæltet. Resultatet heraf skal bruges til
fastlæggelse af den endelige placering af broen.
Region Syddanmark vil i sit budget medvirke til en
opdatering af COWI-rapporten, der beskriver
projektet. Rapporten er tilgængelig på
foreningens hjemmeside.
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virksomheder
Giver økonomisk vækst og udvikling
Giver større beskæftigelsesmuligheder
Gør området mere attraktivt at bosætte sig i
Understøtter sundhedsstrukturen i hele
Syddanmark
Giver større udbud af uddannelsesmuligheder
Giver lettere adgang til kulturelle tilbud og
oplevelser
Gavner turismen med større bevægelighed

Dynamik, vækst og beskæftigelse
En broforbindelse fra Als til Fyn skaber et nyt stort
vækstområde i Vestdanmark. Således vil Region
Syddanmark blive forbundet både i nord og syd, og ny
dynamik vil skabe grundlag for vækst og
beskæftigelse.
Den dynamik og de muligheder, broen skaber, øger
sandsynligheden for vækst i eksisterende
virksomheder, åbner for etablering af nye og gør det
lettere at fastholde de tusindvis af højtuddannede
unge, der årligt uddannes i regionen.
Samlet set vil en fast forbindelse styrke erhverv,
uddannelse, kultur og folkeliv og dermed skabe et nyt
kraftfelt med udvikling og innovation.

De mange flere jobmuligheder vil samtidig gøre det
mere attraktivt for familier at bosætte sig i Region
Syddanmark. Dette kan få positive følger for
huspriserne, skattegrundlaget, foreningslivet og
forretningslivet i området.

Kultur og turisme
En fast forbindelse mellem Als og Fyn vil betyde
lettere og hurtigere adgang til kulturelle tilbud. Det
giver dermed langt flere oplevelsesmuligheder
inden for regionen til gavn for turismen og skaber
grundlag for etablering og udvikling af yderligere
nye kulturtilbud.

Vi har brug for opbakning
Projektets realisering kræver en samlet
opbakning fra erhvervslivet, organisationer,
uddannelsesinstitutioner, politikere og
enkeltpersoner, hvilket er af afgørende betydning
for broens etablering og dermed en bedre
fremtid for Region Syddanmark. Giv Foreningen
Als-Fyn Broen styrke ved tegning af medlemskab
på hjemmesiden www.als-fynbroen.dk.
Se information om projektet, bestyrelsens
sammensætning og meget andet.
Bliv medlem
Private: 100 kr. årligt pr. person.
Virksomheder: 1.000 kr. årligt.
Betal via hjemmesiden als-fynbroen.dk. Du kan også
betale med MobilePay eller Swipp til 53 58 79 44
Her er det så vigtig at du sender en mail med
privatadresse til: kasserer@als-fynbroen.dk

Sundhed

Læs mere

En fast forbindelse mellem Als og Fyn vil styrke den
syddanske sundhedsstruktur med det nye
supersygehus som hjørnesten.

Scan QR-koderne
med din smartphone.

Facebook Hjemmeside

