Om man frågar en vuxen person i vilket land som helst i hela världen om vilken stad i
Norden/Skandinavien som är huvudstaden då blir svaret "Copenhagen",inte Oslo,Stockholm,eller
Helsingfors.Så har det alltid varit.

Just nu är dessutom Öresundsregionen med Köpenhamn,Malmö,Lund och Helsingborg den hetaste
regionen i Skandinavien med sina 3,6 miljoner invånare.
Det har nyligen föreslagits att en Metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn skulle vara helt
möjlig,och det har tom föreslagits att en tunnel mellan Skånes sydkost och Nordtyskland kunde byggas
för rimliga kostnader.Då kunde Öresundsregionen utsträckas till att också omfatta Hamburg/Bremen
regionen.
Det planeras nu också en fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland,som blir klar om några år.
Öresundsregionen är sannolikt den mest dynamiska regionen i Norra Europa.

I anslutning till Lunds Universitet byggs ESS,European Spallation Source,efter en mycket framgångsrik
lobbyverksamhet inom EU som genomfördes av förre finansministern i Sverige,Alan Larsson,då tillika
ordförande för Lunds Universitet.
Nyligen vann den danska arkitektbyrån Henning Larsen den arkitektoniska utformningen av
omgivningarna för ESS.
Häromdagen presenterades ett förslag att skapa en av väldens främsta "Business Schools" i Malmö i
konkurrens med "Harvard Business School" i Boston,USA.

IKEA planerar att medverka till att en järnväg byggs mellan Älmhult(IKEAs huvudkontor) och Malmö.

Det är följaktligen inte så underligt att studenter från hela Världen söker sig Öresundsregionen,den
främsta tillväxtregionen i Norra Europa.
Det är för tillfället ca 18 000 utländska studenter i Danmark,de flesta i Köpenhamnsområdet.
Ett stort problem för studenterna är bostäderna.Dessa studenter är en enorm kuskapspotential för
Öresundsregionen och som blivande affärspartners i framtiden i sina respektiva hemländer.
Man kan bara hoppas att politiker,myndigheter,och affärsfolk inom Öresundregionen inser detta och
därför nu vill medverka till att en Internationell Studentstad(ISCC) kan byggas i närheten av
Köpenhamn.Mark har redan angivits för detta med Metroförbindelse till Köpenhamns Centrum och
med stort utrymme för sportsaktiviteter.

En god början vore om vart och ett av de Nordiska länderna åtog sig att uppföra ett studenthus för de
studenter som kommer från respektive länder.
Detta skulle sannolikt vara den bästa framtidsinvestering som man kunde göra,speciellt i en tid när så
många ungdomar i Europa är arbetslösa,inte är efterfrågade.
Det skulle sannolikt inte vara svårt att få politiskt och affärsmässigt stöd för iden att bygga ISCC i
Nordens Huvudstad."
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