Demograﬁsk uligevægt
I de sydlige kommuner bliver vi færre og færre yngre.
Det betyder, at vi også bliver færre erhvervsaktive.
Som det ser ud nu, vil antallet af erhvervsaktive falde
med yderligere 15 til 23 %.
Befolkningens sammensætning i et område er
en grundlæggende forudsætning for at skabe en
velfungerende dagligdag for alle borgergrupper.
Tiltrækning af unge familier til området forudsætter
job- og uddannelsesmuligheder.
– derfor et regionalt udviklingsprojekt med fokus
på:
• Vækst
• Udvikling
• Bosætning

Samarbejdet mellem Sønderborg kommune, FaaborgMidtfyn kommune og Foreningen Als-FynBroen er
blevet til den organisation og komité, der nu er en
realitet.
Komiteen blev dannet i 2017, med Danfoss
bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen i spidsen.
Mange stærke repræsentanter fra Fyn, Sønderjylland,
Nordtyskland og vidt forskellige internationale og
nationale virksomheder er nu samlet i den komité, der
arbejder for projektet.

Als-FynBroen Komité
Bestyrelsesformand
Jørgen M. Clausen

Foreningen
Bestyrelsesformand
Mogens K. Nielsen

Påvirker beslutningstagere med henblik på
at få etableret en bro.

Udbreder kendskab og
forståelse for betydningen af en bro.
Skaber bred folkelig
opbakning.

Finansieret af de to
kommuner.

ÅÆ

Finansieret af medlemmer.

Der er et tæt samarbejde mellem Als-FynBroen Komité,
organisationen og Foreningen Als-FynBroen omkring
projektet.

Regional udvikling
Meld dig ind på

www.als-fynbroen.dk

En AlsFyn bro:

Sundhed

Vi har brug for din opbakning

• Omdanner udkantsområder til
udviklingsområder
• Skaber dynamik og muligheder, øger
sandsynligheden for vækst i eksisterende
virksomheder, åbner for etablering af nye
• Gør det lettere at fastholde de tusindvis af
højtuddannede unge, der årligt uddannes i
regionen
• Region Syddanmark bliver forbundet både i nord
og syd
• Understøtter sundhedsstrukturen i Syddanmark
• Gør området mere attraktivt at bosætte sig i
• Styrker samlet set erhverv, uddannelse, turisme,
kultur og folkeliv og skaber et nyt kraftfelt med
udvikling og innovation

En fast forbindelse mellem Als og Fyn gør
adgangen til det nye supersygehus lettere og
hurtigere for borgerne.

Projektets realisering kræver en bred folkelig
opbakning.

Bosætning, uddannelse og jobs

Et godt grundlag for både at etablere og
samarbejde omkring udvikling af nye kulturtilbud.

En Als-Fyn forbindelse giver større fleksibilitet
på begge sider af Lillebælt. Der vil dukke nye
uddannelser og jobmuligheder op, når man kan
bo i Sønderjylland og arbejde/studere på Fyn eller
omvendt, hvilket er umuligt for mange i dag.
Mange ønsker at bo og glædes ved de
livskvaliteter og den natur, der findes i området,
men mangel på job og uddannelsesmuligheder i
nærheden lukker af for det.
De mange flere jobmuligheder vil gøre det mere
attraktivt for familier at bosætte sig. Dette kan få
positive følger for udviklingen og huspriser, skattegrundlag, foreningsliv og forretningsudvikling i
området.

Kultur og turisme
En fast forbindelse mellem Als og Fyn
betyder lettere og hurtigere adgang til flere
forskellige oplevelsestilbud i regionen. Lige fra
kulturevents på Alsion i Sønderborg til Egeskov
og havørredeventyr på Fyn og Danmarks eneste
Fishing Logde på Helnæs.
Mulighed for flere oplevelser til gavn for både de
lokale borgere og ikke mindst turismen.

Foreningen er med til at udbrede kendskab til og
skabe forståelse for betydningen af en Als-Fynforbindelse.
Foreningen Als-FynBroen har siden 2013 været
samlingspunkt for alle dem, der bakker op om en
bro mellem Als og Fyn.
Giv Foreningen Als-FynBroen styrke.
Tegn et medlemskab på hjemmesiden:

www.als-fynbroen.dk
Bliv medlem
Se informationer om projektet, forundersøgelser,
nyheder, bestyrelsen, medlemsfordele og meget
andet.
Pris
Private: 100 kr. årligt pr. person
Virksomheder: 1.000 kr. årligt
Betal via hjemmesiden
Du kan også betale med MobilePay til 53 58 79 44
Vigtigt
Ved betaling med MobilePay, send dit navn,
adresse og telefonnr. samt email-adresse til
kasserer@als-fynbroen.dk
Følg os også på

