Faaborg-Midtfyn indgår bro-samarbejde med Sønderborg
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune har mandag aften officielt godkendt en
samarbejdsaftale med byrådet i Sønderborg. Aftalen formaliserer kommunernes fælles
arbejde for en fremtidig bro mellem Fyn og Sønderjylland.
Helt konkret betyder aftalen, at Faaborg-Midtfyn og Sønderborg nu har forpligtet hinanden på at
arbejde for en fast forbindelse mellem de to kommuner – nærmere bestemt mellem Faaborg og
Als.
Hovedformålet med samarbejdet er at konkretisere broprojektet gennem analyser og
undersøgelser. Det kan for eksempel være analyser af de økonomiske effekter,
finansieringsmodeller, trafikudviklingen, natur- og miljøforhold og de fysiske forhold på havbunden i
det sydlige Lillebælt.
Mange fordele
Borgmester i Faaborg-Midtfyn kommune, Christian Thygesen (V), er glad for den vedtagne
samarbejdsaftale og glæder sig over, at fundamentet til det langsigtede projekt nu er lagt.
”Det er gode nyheder, at vi i Faaborg-Midtfyn kommune nu officielt har vedtaget at arbejde for en
fast forbindelse til Sønderjylland. En bro vil gøre det nemmere at tiltrække virksomheder, jobs og
investeringer til kommunen, og den vil gøre os mere attraktiv over for tilflyttere og turister. Så
fordelene er mange, og det er alt sammen noget, som vil komme vores borgere til gode,” siger
Christian Thygesen.
Han fremhæver samtidig, at en bro vil øge sammenhængskraften både inden- og udenfor
kommunegrænserne.
”En bro vil også løfte infrastrukturen i Faaborg-Midtfyn, og den vil øge sammenhængen i Region
Syddanmark, der er meget opdelt. Så en bro vil binde både kommune, region og Danmark bedre
sammen,” siger Christian Thygesen.
Langsigtet projekt
Borgmesteren understreger også, at der er tale om et langsigtet projekt.
”Det tager tid at bygge en bro, så det ligger selvfølgelig et stykke ude i fremtiden at få en fast
forbindelse til Sønderjylland. Men vi tror på projektet og de muligheder, det kan give vores
kommune og hele Fyn, og vi er glade for, at arbejdet nu for alvor er skudt i gang,” siger han.

For flere kommentarer kontakt presse- og kommunikationsrådgiver Christoffer Voss på
chvos@fmk.dk eller 72 53 11 76.

Fakta
Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune har mandag d. 6. februar 2017 godkendt en
samarbejdsaftale med Sønderborg kommune om at arbejde for en fast forbindelse mellem
kommunerne.
Aftalen løber fra 1. januar 2017 til og med 2019, og hver kommune afsætter årligt én million kroner
til samarbejdet.
Som en del af aftalen bliver der nedsat en styregruppe, som får deltagelse af kommunernes
borgmestre, to politikere fra hver af kommunernes kommunalbestyrelse/byråd og to
repræsentanter for henholdsvis det fynske og sønderjyske erhvervsliv.
De politiske deltagere fra Faaborg-Midtfyn kommune er bestemt af Økonomiudvalget og bliver udover borgmester Christian Thygesen (V) - Hans Stavnsager (S) og Anne Møllegaard Mortensen
(DF).
Styregruppen har første møde i starten af marts og vil hurtigst muligt herefter nedsætte en komite,
der skal bestå af centrale lokale og nationale interessenter. Komiteens rolle bliver blandt andet at
bidrage med faglig indsigt og at fungere som ambassadører for projektet.
Styregruppe og komite vil blive betjent af et sekretariat med to ansatte – én fra hver kommune.
Læs hele samarbejdsaftalen her

