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NYEVIGfR. OrdtorerBtsnTsmmerdal(H)fikk oppfordringerfra flere holdom 3 ta initiativettil et samarbeidom byggingav nyevegerpi Sunnmore.

Mesamarbeide
omveger
I Bjorn Tommerdal(H) oppfordrestil i ta lederrollen

Sunnmoemi samarbeide
og
sti sammenfor i fi lsst
storeogvikige samferdsels.
prosjekt.

- Den gangen var Alesund det
naturlige regionsentere! sa han
og hipet at Alesund igjen kan
spille denne rollen.

INFRASTRUKTUR. Dette var
giennomgangstonen pi mstet i
Alesund i gir, der styrking av regionen giennom samferdselstiltak ble diskutert.
Ordfsrer Bjorn Tommerdal
QI) ble oppfordret om i gi i bresjen for et slik samarbeid.
Krever lederskap. - Dette krever
lederskap, sa Eva Vinje Aurdal
(Ap), og rettet blikket mot ham.
'Du sitter sentralt og jeg regner med at du tar initiativet til 6
fi til et samarbeid med naboene
vire. Gjor du det, vil du fi stotte
fra Arbeiderpartiet. Klarer du
det ikke, stir vi klar til i ta over,
sa Eva Vinje Aurdal, som har
plassbide i bystyret i Alesund og
i fulkestinget i More og Romsdal.
Bjorn Tommerdal viste til utspillet fta stortingsrepresentant
Svein Gjelseth (ep) tidligere i
mineden om en felles bomring
for hele Sunnmsre.
- Jeger ikke fremmed for tanken om et samarbeid utenfor
Alesundsgrenser,sa han.
Bsr kunne samarbeide. Kjell
Sandli, daglig leder i Aalesunds
Handelsforening og samtidig
prosjektleder for Hamnsundsambandetog Borgundf ordtunnelen, spissformulerte bud-

OPTlltllST.ldar Ulsteiner optimist og tror at det ni lssnerfor Hareid
Fastlandssamband
som kan bli en realitet i lopet av lO ir.
skapet med at Hamnsundsambandet + Borgundf ordtunnelen
+ Hareid Fastlandssamband =
SANT.
- Disse tre selskapene bsr
kunne samarbeide.sa han.
Ordfsrer Bjorn Tommerdal
(H) sa at fra hans stisted var det
to viktige vegretninger; nordover
mot Braffvag og sorover mot
sore Sunnmsre og Fosnavig.
lkke fundamentalist. Han ble
spurt av ordstyrer Anne Breiby
om det ikke er slik at han selv er
prinsipielt imot bompenger, og
svarte at i rollen som ordfsrer
kan han ikke opptre som fundamentalist.
Han giorde det klart at skal

man fi til noe, er man nsdt til i
aksepterebompenger.
Alesund regionsenter. Hans
Gisle Holstad (Ap), ordforer i
Hareid og leder for Hareid Fastlandssamband, minte om at i
hans barndom gikk det bitruter
frabygdene pi Sunnmsre tilAlesund.
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tregeril*e fremmed
forffienomet
samatbeid
utenfor
Alesundsgrcnser

ldar optimist. En som hadde
funnetvegen til konferansen, var
industribyggeren Idar Ulstein.
Han tror at dersom alle blir
enige, er det hip om i kunne fi
realisert en undersjoisk fastlandsforbindelse mellom Hareid
og Sula i lopet av fem til t0 er.
- Jeg tror dette prosjektet losner ni. Hareid Fastlandssamband er uhyre viktig for
neringsutviklingen, sier han.
Stig Remoy, adm. dir. i Olympic ShippingAS, trodde de fleste
vil se pi bompenger for i komme
seg til og fra Alesund som en urgift til inntekts ervervelse. Og
dermed noe som kan bli akseptert.
Ulstein-ordfsrer Hannelore
Miseide sa at pi sore Sunnmsre
er betalingsviljen stor.
- Nir det gjelder tras6valg for
kyststamvegen, er vi mer enige
enn det kan se ut som, sa hun og
hipet ordforerne pi Sunnmsre
kan samlesegom Hareid-Sula pi
mstet 11.mai.
Hun har videre hip om ett felles regionrid. Hun frykter ikke
noen splittelse blant kommunene pi ssre Sunnmsre.
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