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Orientering fra Foreningen Als-Fyn Broen

Faaborg, den 08-11-2013

Hermed en kort orientering om foreningens første måneder. Fra stiftelsen i juni har vi
arbejdet koncentreret med at oprette vor hjemmeside www.als-fynbroen.dk, men al
begyndelse er som bekendt svær. Vi har haft et stort arbejde med vedligeholdelse af
medlemskartoteket, bl.a. fordi der ofte har manglet informationer ved tilmeldingen.
Det administrative job er netop blevet stærkt forenklet med den sidste opdatering. Denne
bevirker, at det nu er muligt, at tilmelde sig direkte på hjemmesiden. Hvis du har venner, som
har lyst til at støtte en fast forbindelse mellem Als og Fyn kan du anbefale dem at gå ind på
www.als-fynbroen.dk og klik på ”MEDLEMSKAB”, hvor der ligger en vejledning for
afklaring af evt. spørgsmål. Klik på ”BLIV MEDLEM”, hvorefter man ledes igennem en
tilmeldingsformular og afslutningsvis betaler med et Dankort. Her kan man indmelde sig som
privat medlem (100 kr.), som privat par (200 kr.) eller som erhvervsmedlem (1000 kr.).
I skrivende stund er vi ca. 200 medlemmer, der har betalt eller givet udtryk for, at de gerne
vil være medlem, herunder en række firmaer. I foreningen er vi ved at få struktureret vort
arbejde, og da hjemmesiden er færdig, vil det næste blive fremstilling af forskelligt
informationsmateriale, der via vor hjemmeside kan stilles til rådighed til hjælp for udbredelse
af foreningens formål. Det drejer sig i første omgang om en folder og en mere fyldestgørende
præsentation end den, der allerede ligger på hjemmesiden: ”Hovedlinjer i projektet”.
Et meget stort engagement fra ildsjæle har hjulpet os med at oprette hjemmesiden, som også
nu er på vej med ovennævnte. Det er vi meget glade for, men vi skal videre. Vi er på vej med
oprettelse af lokale støttegrupper. Foreløbig prøves ideen af i Faaborg, men vi ser det som
afgørende, at få initiativet spredt ud i lokale støttegrupper, der lokalt kan argumentere i
foreninger og organisationer af forskellig art. Det er utroligt vigtigt, at vi kan rejse en stor
opbakning blandt firmaer og private for at have legitimitet overfor politikere og
myndigheder. Bestyrelsen er gerne behjælpelig i den indledende fase med tanker bag dette.
Hvis du har lyst til at tage del i et sådant arbejde, vil vi meget gerne høre fra dig.
Vi kan samtidig orientere om, at Faaborg-Midtfyn og Sønderborg kommuner i deres budget
for de kommende 4 år samlet har afsat 14 mill. kr., der forventes at blive anvendt til
boreprøver i Lillebælt for at afklare bundforholdene. Formentlig vil miljøundersøgelser også
blive påbegyndt. Region Syddanmark har tilsvarende sat midler af til opdatering af COWIrapporten. Alt i alt positive tegn, som vi glæder os til at orientere om i fremtidige
nyhedsbreve.
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