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Öresundsregionen Anders Olshov Hent PDF I boken Øresundsregionen – Københavns outnyttjade möjlighet
tar författaren oss med på en spännande resa in i framtiden, där han beskriver hur regionen kan se ut om tio,
tjugo och trettio år, om vi förstår vad som behöver göras. Vi hör om storkommunen København-Malmö, om
den transnationella fotbollsligan, om Danmarks ja till euron och när ett nytt skånskt parti stiftas som en

reaktion på Sveriges nej, och om den nya metropolen, som blir del av metacityregionen Øresund-Hamburg
med tolv miljoner invånare, förbunden med snabbtåg.

Københavns stora utvecklingsmöjlighet – att växa med Skåne och övriga Sydsverige (det tidigare
Østdanmark) – uppstod då brickorna föll på plats

politiskt och banade vägen för Øresundsförbindelsen. Boken beskriver den historiska process som ledde till
bron, hur Øresundsregionen byggdes upp med hjälp av infrastruktur och gränsöverskridande institutioner,

samt resultaten av de första tio åren.

 

Olshov menar att energin bakom Øresundsprojektet har upphört, att de nationella strukturerna har börjat
motarbeta integrationen och att regionen

är lika delad politiskt som förut. Hans slutsats är att København är svagare än staden borde vara och att
Øresundsregionen fortfarande är

Københavns outnyttjade möjlighet. Genom att visa perspektiven hoppas han att fler skall få upp ögonen för
potentialen så att drömmen om en

sammanhängande metropol kan förverkligas.
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