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Hr. Frank Gehry – kære gæster.
Vi er samlet i dag for at markere en vigtig milepæl i Sønderborgs historie. Vi er samlet for at få
præsenteret en masterplan for byens havn.
Vi står her i Alsion og kigger over på det, der engang var en driftig erhvervshavn og som i mange
år har ligget hen. Lidt brugt. Lidt glemt. Til forsømt. Lidt uinteressant.
Helt tydeligt er havneområdets status blevet udstillet og sat til skue, da Alsion blev bygget. Det var
tydeligt, hvordan vi stod med store arealer, som vi kunne generobre til gavn for hele byen, for alle
kommunens borgere.
Og i dag er vi så samlet for at se, hvad én af verdens mest anerkendte arkitekter har fået ud af mange måneders arbejde. Vi får bevis for, hvad Frank Gehry har fået ud af at besøge Sønderborg, arbejde med indhold og skabe sammenhænge, så vi får en havnefront, der vil tiltrække investorer,
borgere, publikum og turister fra nær og fjern.
Med havneprojektet står vi i dag på tærsklen til en ny tid for Sønderborg Kommune, hvor vi får de
mest fantastiske rammer for at udvikle området og for at tiltrække erhverv og borgere til kulturliv
og oplevelser. For en by af Sønderborgs størrelse står vi med noget unikt, som hele regionen får
gevinst ved.
Jeg vil derfor også takke Bitten og Mads Clausens Fond og RealDania for det store engagement.
Tak til RealDania for at have været med, så længe det var relevant og tak til Bitten og Mads Clausens Fond, fordi vi i dag giver hinanden håndslag på at virkeliggøre masterplanen.
Kære hr. Gehry.
Jeg ser med store forventninger frem til præsentationen af en World Class masterplan for et havneområde. Vi har været utrolig spændte.
Personligt blev mine forventninger skruet i vejret efter Deres seneste besøg. Deres engagement i og
Deres overblik under sejlturen på Alssund var en berigende oplevelse for os alle.
Med en masterplan fra Deres tegnestue bliver der skabt en levende havn med en sammenhængskraft, der bliver unik og som kan være med til at tiltrække investorer, vi måske ellers ikke ville se i
Sønderborg.

I Sønderborg Byråd er der fuld enighed om at bakke Havneselskabet op. Vi gør det ved i første
omgang at etablere en spuns. Vi har afsat 20 mio. kr. til at gøre havnen klar til byggeri. Arbejdet
går i gang i 2009. Og byrådet er indstillet på at investere et endnu større millionbeløb de kommende år i et multikulturhus i tilslutning til det gamle pakhus. Et enigt byråd er parat til at investere
80-90 mio. kr. over de kommende år.
Med andre ord kan jeg i dag stille i udsigt, at den finansielle krise i verden ikke kommer til at
spænde ben. Masterplanen bliver omsat og virkeliggjort med byggeaktiviteter på havnen. Og kommunen vil moralsk og økonomisk stå bag Havneselskabet, så længe der er brug for det i forhold til
at virkeliggøre masterplanen, som Frank Gehry har beriget os med.
Jeg vil benytte denne officielle lejlighed til at takke Dem, Frank Gehry, for Deres engagement i
masterplanen for Sønderborg Havn. Masterplanen varsler en ny tid for hele vores kommune.
Og nu glæder vi os til at få masterplanen præsenteret.

