Pressmeddelande 1 Juli 2014
Fehmarnbelt Days 2014 “Creating Connections”:

Tredagars evenemang i hjärtat av Köpenhamn utforskar möjligheterna
med ett sammanlänkat Tyskland, Danmark och Sverige
Genom en rad seminarier och evenemang i centrala Köpenhamn 30 september – 2 oktober på tema turism,
affärsmöjligheter, politik, forskning och kultur, kommer Fehmarnbelt Days 2014 att samla politiker, industri och
allmänhet från Danmark, Sverige och Tyskland för att gemensamt utforska de möjligheter som kommer med en
sammanlänkad Fehmarnbeltregion.
Inom ramen för temat “Creating Connections” kommer den internationella konferensen att fokusera på potentialen
för hållbar tillväxt i Fehmarnbelt-regionen - ett område med 9 miljoner invånare som sträcker sig från norra Tyskland,
genom Danmark och in över södra Sverige. Mer information och registrering finns på www.fehmarnbeltdays.com.
Öresundsbron visar redan på effekten av infrastruktursatsningar. Sedan den öppnade har Malmö och Köpenham förts
allt närmare varandra. Den dansk-svenska arbetsmarknaden har integrerats, och kulturella band har stärkts. Från
2021 kommer Fehmarnbelttunneln att även länka Danmark och Tyskland via kortast möjliga resrutt. På detta vis
kommer en sammanlänkad Fehmarnbeltregion att erbjuda än fler möjligheter för boende, arbete och fritid än vad
den gör idag. Genom de olika evenmangen på Fehmarnbelt Days kommer tillväxtmöjligheterna inom dessa olika
sektorer att identifieras och utforskas.
Några av huvudpunkterna under Fehmarnbelt Days 2014:
-

STRING Conference “Green Growth – Region in Motion”: Nätverket STRING bestående av Region Skåne,
Region Huvudstaden, Köpenhamns stad, Region Själland, Schleswig-Holstein och Hamburg stad, organiserar
en halvdagskonferens kring grön tillväxt. Ledande politiker från EU, Sverige, Danmark, Hamburg och
Schleswig-Holstein kommer att diskutera möjligheter för miljövänliga transporter och kommunikationer,
förnybar energi och framtidsorienterade arbetsplatser I Fehmarnbeltregionen.

-

Networking Village: Företag och projekt från Sverige, Danmark och Tyskland kommer att visa upp sina
produkter och tjänster och skapa kontakter i Networking Village. Detta evenemang är organiserat av Baltic
Development Forum, en ledande regional tankesmedja och nätverk för aktörer inom beslutsfattning, industri,
forskning och press i Östersjöregionen.

-

“Knowing Fehmarnbelt”: En konferens som tar upp de möjligheter och som en framtida Fehmarnbelttunnel
erbjuder för affärsmöjligheter och entreprenörskap i hela regionen. Evenemanget organiseras av
Fehmarnbelt Business Council (FBBC).

-

“How do we attract young tourists to the Fehmarnbelt Region”?: En konferens kring turism som erbjuder
inblickar i framtidens trender inom turism, och för fram nya ideer kring hur man kan utveckla den regionala
turismsektorn. Särskilt kommer man att fokusera på målgruppen unga vuxna, deras medie- och

umgängesvanor, och möjligheterna för att attrahera dem till regionen. Organisatör: Danish-German
Fehmarnbelt Committee.
-

Femern A/S Bouncing Castle “Jump Under the Fehmarn”: På Rådhusplatsen i Köpenhamn anordnar Femern
A/S en familjefest och bjuder in barn och deras föräldrar till att utforska Fehmarnbelttunneln genom en stor
hoppborg. I informationstälten kan man lära sig mer om projektet.

Program: http://www.fehmarnbeltdays.com/en/programme
Bakgrundsinformation:
Konferensserien Fehmarnbelt Days initierades av sex organisationer för att erbjuda en plattform för den
framväxande Fehmarnbeltregionen. Konferensserien lanserades 2012 med ett evenemang i Hamburg och
Lübeck, och följs upp 2014 I Köpenhamn. Fram till öppnandet av Fehmarnbelttunneln kommer Fehmarnbelt
Days att hållas regelbundet på olika platser i norra Tyskland, Danmark och södra Sverige.
Fehmarnbelt Days organiseras av följande organisationer:







Fehmarnbelt Business Council (FBBC)
STRING
Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs of Denmark
Femern A/S
Fehmarnbelt Committee
Baltic Development Forum

Konferenslokal:
Tivoli Congress Center
Arni Magnussons Gade 2
Köpenhamn, Danmark
Kontaktinformation:
Fehmarnbelt Days Secretariat
Torben Aaberg, Baltic Development Forum, ta@bdforum.org, + 45 60 21 85 74
Hemsida: www.fehmarnbeltdays.com.
För media: http://www.fehmarnbeltdays.com/en/press/press.

