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Borgerforeningen har store forventninger til kommende
færgefart mellem Århus, Skødshoved og Samsø!
Nyt materiale halverer skibets vægt, nedsætter brændstofforbruget
- og bliver derved en særdeles miljøvenlig transportform.
I forlængelse af Borgerforeningens ordinære generalforsamling 2012 havde
foreningen inviteret skibsredder og direktør Poul Feddersen, værtsdirektør
Jonas Pedersen, Fåborg Skibsværft samt Johan Black Petersen, Business
Development A/S til at orientere om den forestående sejlads mellem Århus,
Skødshoved og Samsø.
CarbonCat færgen bygges i Fåborg. Færgen er en 24 meter lang
kulfiberopbygget katamaran med plads til 118 passagerer, 25 cykler og en
ganske lille mængde fragt. Tuco Marine Group i Fåborg har specialiseret
sig i at bygge sådanne færger i kulfiber. Et kulfiberskrog vejer kun ca. 50%
af et tilsvarende skrog i aluminium. Det reducerer behovet for motorkraft og
samtidig reduceres brændstofforbruget til ca. 40%. Der bliver således tale om en endda særdeles miljøvenlig
transportform. Se prospektet her.
Grundigt forarbejde gennem Markedsanalyser
Der er lavet analyser, der påviser, at fastboende, sommerhusejere og turister i et meget betydeligt omfang har lyst til at
anvende en sådan ny rute. Analyseinstitutterne Epinion kommer med en rapport om det turistmæssige grundlag for
færgeruten og Capacent har lavet en rapport om grundlaget for færge forbindelse mellem Mols og Århus. Samsø
kommune og Syddjurs kommune har tilkendegivet interesse i projektet.
Bestyrelsen ser for sig et meget spændende, miljørigtigt færgeprojekt, som faktisk understøtter tankerne i kommunens
eget forslag til planstrategi: Det blå bybånd. Projektet vil helt sikkert kunne medføre positive synergieffekter for alle på
Mols og Helgenæs. Vi kan ikke være aktive nok i bestræbelserne på at understøtte alle muligheder og aktiviteter for
som et minimum at holde gang i skolen, idrætsforeningen, Lyngparken, erhvervsliv etc.
Vi er derfor ikke alene stærkt tilfredse med, men også taknemlige og glade for initiativet. Vi skylder en solid opbakning
til disse "fremmede" folk, som tager chancen, og dels satser deres sparepenge, og dels forsøger at tilføre vores egn en
smule mere aktivitet og liv end tidligere. Initiativet er med til at gøre det yderligere attraktivt at være bosiddende på
Mols/Helgenæs.
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