10. december 2010

Sjællændere vil arbejde for bro.
’De jyske kommuner har fået allierede i kampen om en fast forbindelse over Kattegat’ skriver
nyhedsmagasinet Danske kommuner d. 7. december 2010, som opfølgning på et møde mellem
repræsentanter fra Kattegatkomitéens formandskab og seks kommuner d. 6. december 2010 i
Roskilde.
’På jyllandssiden af Kattegat har kommunerne længe slået på tromme for en fast forbindelse til
Sjælland. På sjællandssiden har der også været interesse, men først nu melder man sig helhjertet
ind i kampen. Borgmestrene fra seks sjællandske kommuner erklærer nu, at de støtter den faste
forbindelse, som efter deres mening vil være til gavn for hele Danmark’, skriver Danske kommuner.
De seks kommuner som bakker op om en fast Kattegatforbindelse er Lejre, Slagelse, Høje Taastrup, Roskilde, Holbæk og Kalundborg.
Borgmestre i Lejre, Mette Touborg (SF) siger ifølge danske kommuner, at:
’For kommunerne på hele Sjælland vil en fast forbindelse over Kattegat betyde både en opgradering af vejnettet og mere togtrafik. Vi kommer til at ligge langs de trafikale hovedakser, og det vil
gavne både erhvervsudvikling og beskæftigelse’.
Borgmestre for Kattegatforbindelse
Også dknyt skriver d. 7. december 2010 om den sjællandske opbakning til mødet. Ifølge dknyt
udtaler Lis Tribler (S), borgmester i Slagelse Kommune at:
’Kommunerne på Sjælland er enige om, at der skal skabes en tværforbindelse fra Kalundborg
over Slagelse og Næstved til motorvejen ved Rønnede. Femernforbindelsen kommer først, men
når den er etableret, vil tværvejen binde den sammen med en efterfølgende fast forbindelse over
Kattegat. Det vil favne udviklingen på hele Sjælland’.
Borgmester i Høje Taastrup, Michael Ziegler (K) siger:
’Jeg mener, vi har behov for en hurtig principbeslutning om en ny forbindelse over Kattegat.
Femern forbindelsen rykker nærmere, og trafikken i samfundet vokser med over to procent om
året. Der er behov for en langsigtet planlægning så de store trafikinvesteringer placeres der, hvor
vi får mest ud af dem. Og i den planlægning bør Kattegatforbindelsen have en central rolle. Jeg
ved at trafikministeren har åbnet for en mulig principbeslutning i 2011. Det håber jeg meget han
vil arbejde aktivt for’.
Dags dato er borgmester i Roskilde, Poul Lindor Nielsen (S), borgmester i Holbæk, Søren Kjærsgaard (V) og borgmester i Kalundborg, Martin Damm (V) medlemmer af Kattegatkomitéen.

