
Jens Ross Andersen, formand for »En  bedre fjordbindelse«, fik overrakt den  nystiftede profilpris af formande.p for Frederiks-
sund Erhvervsforening, Henning Jørgensen (til højre).                                                                                                  Foto: AIlan Nørregaard

Tunneliformand
modtogprofilpris.
Formanden for »En
bedre fjordforbin-
delse«, Jens Ross
Andersen, modtog i
går Frederikssunds
nye profilpris. Pris-
modtageren slog
fast, at næste
skridt er at få sat
dato på tunnelpro-
jektet.
Frederikssund/   Jæger-
spris:   Frederikssund  Er-
hvervsforening   uddelte   i
går foreningens  nystiftede
»Profilpris«.  Det  skete  på
foreningen s        generalfor-

Så#ågtiEåeKnaslRøoes:,Ædperi:
sen fra Jægerspris.

Han er formand for fore-_
ningen  »En bedre fiordfor-

bindelse«,  der  arbejder  på
at fremme tunnelprojektet
mellem  Frederikssund  og
Hornsherred, og Jens Ross
Andersen   fik   prisen   for
gennem  græsrods-forenin-
gen at have været med til at
synliggøre  Frederikssund-
området   og   for   at   have
været en dynamo i det kraf-
tige  offentlige  fokus,  tun-
nelprojektet har fået det se-
neste års tid.

Pi.isen blev overrakt af er-
hvervsforeningens         for-
mand, Henning Jørgensen,
og det var en glad og tyde-
1igt  rørt Jens  Ross Ander-
sen,  der  modtog  blomster
og et keramikfad  skabt  afkeramikerLj¥sfra
Lejre.

Prismodtageren  benytte-
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områdets     erhvervsudvik-
1ing er dybt iifhængig` af7-at
tunnelprojektet under fior-

den bliver realiseret og at
infrastrukturen forbedre s.

-I realiteten menerjeg, at
den tunnel skulle være byg-
get for 20  år  siden,  og det
næste års store opgave bli-
ver   at  få  sat  datoer  på,
hvornår vi får en motorvej
og hvornår vi får en tunnel,
sagde  Jens  Ross Andersen
med klar adresse til de fol-
ketingspolitikere,  som  har
det afgørende ord at skulle
have sagt i tunnelsagen.

Prismodtageren   lagde   i
den  forbindelse  ikke  skjul
på,  at  de  nordsjæ]landske
landspolitikere i hans øjne
har svigtet i sagen om in-
frastrukturen  i  Frederiks-
sund-området, og så under-
stregede han i kraftige ven-
dinger, at man i Hillerød og
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viklingen selv end lade den
gå til Frederikssund-områ-
det.
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- Vi  skal virkelig arbejde
for det her, sagde Jens Ross
Andersen,   som   også   lige
mindede forsamlingen om,
at  han  stiller  op  ved  det
kommende  kommunalvalg
til den nye store Frederiks-
sund Kommune.

Erhvervsforeningens  for-
mand fortalte i forbindelse
med uddelingen, at 11 kan-
didater var indstillet til den

:åergtrofl:åriis,fi?fail:å.håvddo:
ver Jens Ross Andersen var
finalisterne  erhvervsmand
Per Frost, der er kendt for
blandt andet Zepto-compu-
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den     for     Frederikssund
Handel Andr6 Wilhelmsen
og Rene Rasmussen, som er
VVS -install atør, racerkører
og også initiativtager til fle-
re  boligbyggerier  i  Frede-
rikssund.     `     -
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