Fra: "Fyn Als" <alsfyninfo@gmail.com>
Sendt: mandag, 20. januar 2020 17:46:20
Emne: Als-Fyn broen Kære alle
I torsdags havde vi et fantastisk møde sammen med 38 engageret mennesker, der alle
ønsker en anden udvikling end en broforbindelse til Als og et landanlæg i form af en
motorvej/motortrafikvej gennem det sydfynske landskab.
Både I der kunne deltage og I der ikke kunne får denne mail med en opsamling fra
mødet, talepapir fra Henrik Toft om mødets baggrund og tanker. Vejdirektoratets rapport
- som giver et bud på en linjeføring af landanlægget, samt en kronik bragt i Information
for nylig - skrevet af Vibeke Næser.
Opfordring: Vibeke har også oprettet en Facebook gruppe "Foreningen imod Als-Fyn
broen" - find den og meld jer til. Det er ikke udtryk for at der allerede er en forening men der var brug for en platform i forbindelse med kronikken.
Resultatet af mødet - udover en fantastisk dialog var, at der er opbakning til, at der nu
udarbejdes et forslag til vedtægter for en forening (Navn skal også findes). 6- 8 meldte
sig til dette arbejde - håbet og målet er, at der i løbet af marts kan afholdes en stiftende
generalforsamling.
Opfordring: Denne mailadresse er oprettet for at vi kan skrive målrettet ud til de der
støtter op omkring den nye forening - og derfor vil jeg opfordre alle der på deres vej
møder en menneske med samme opfattelse, at i videregiver
mailadressen alsfyninfo@gmail.com - så kan de skrive hvem de er og komme på vores
udsendelsesliste. De vil så få en direkte invitation til den stiftende generalforsamling.
De bedste hilsner
På initiativgruppens vegne
Bjarne
PS. Vi vedhæfter ikke en deltagerliste idet vi gennem vores dialoger har erfaret, at ikke
alle på nuværende tidspunkt ønsker deres navn ud i relation til et "Nej til en bro og
landanlæg" - det respektere vi selvfølgelig.
PS. Vi har jeres mailadresser på en liste. Vi opbevare dem sikkert og udlevere dem ikke
til andre. Mailadresserne anvendes alene til information m.v. omkring FynAlsforbindelsen. Jf. Databeskyttelsesloven.

