Pressemeddelelse fra Foreningen Als-Fyn Broen den 13.06.2013

Der bliver nu sat ekstra turbo på bestræbelserne for etablering af en bro mellem Als og Fyn. Der
er netop stiftet en forening, hvis formål det er at arbejde for den faste forbindelse mellem de to
landsdele.
Der har de seneste år været nogen tale om en bro mellem Als og Fyn, men vi synes, at der sker
for lidt, og at vi skal markere vort ønske om denne faste forbindelse langt klarere end hidtil,
fortæller den nyvalgte formand for foreningen, Mogens K. Nielsen. Den nye forening hedder
Foreningen Als-Fyn Broen.
Mogens K. Nielsen fortæller, at vi selv må gå forrest i bestræbelserne for en fast forbindelse, og
at det er vigtigt, at der lokalt arbejdes med projektet, ellers bliver vi glemt.
Den nye forening fremhæver, at en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil binde Region
Syddanmark bedre sammen erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt, kulturelt og trafikmæssigt.
En bro kan skabe ny dynamik, vækst og udvikling i området. En fast forbindelse vil skabe et nyt
”trekantsområde” og medvirke til at gøre området attraktivt at bosætte sig i og give mange
beskæftigelsesmuligheder inden for en radius af 70 km, uanset hvor man vælger at bosætte sig
på en akse fra Flensborg over Sønderborg/Als til Odense.
Erfaringen viser, at udviklingen sker, hvor der er gode trafikforbindelser. Virksomheder har en
naturlig tendens til at placere arbejdspladser i nærheden af et smidigt og veludbygget trafiknet,
og en reduktion af transporttiden vil give flere muligheder for arbejdspladser til området og
medvirke til at binde området bedre sammen.
Hvis store dele af Region Syddanmark ikke skal ende som udkantsområder, er det nødvendigt,
at der skabes yderligere aktivitet i området, og det kan en fast forbindelse være medvirkende til.
Blandt andet fra borgermødet, der blev holdt på Faaborg Gymnasium i 2011, ved vi, at der er
stor opbakning til broforbindelsen fra borgerne, erhvervsledere, politikere og
uddannelsesinstitutioner, fortæller formanden. Men vi mangler et forum, som kan samle de
positive kræfter og intentioner, og det er tanken, at Foreningen Als-Fyn Broen skal stå for
organiseringen af dette arbejde.
Foreningen Als-Fyn Broen er en forening uafhængig af partipolitik og åben for alle, som støtter
tanken om den faste forbindelse. Kontingentet er kr. 100 pr. år, så alle har en mulighed for at
være med til at bakke op om ideen. Virksomheder kan også støtte foreningen ved at blive
medlem. Kontingentet for virksomheder er fastsat til kr. 1.000 pr. år. Mogens K. Nielsen håber,
at mange vil melde sig ind i foreningen, så der for alvor kan sættes fokus på den faste
forbindelse. Tilkendegivelser om at ville støtte foreningen kan sendes til: dsh@mailreal.dk.
Det tager mange år at bygge en bro, så derfor er det vigtigt at arbejde for det, så opinion og
politikere kan påvirkes. En ønskværdig fremtid er noget, vi selv bestemmer, og jo før vi kommer i
gang, jo tidligere har vi broen og dermed vækst og udvikling, slutter Mogens K. Nielsen.
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