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Midway Alignment

Vasa går i borgen för ny

Kvarkenfärja
UMEÅ. Ett enhälligt stadsfullmäktige i Vasa har godkänt förslaget om Kvarkens färjtrafik.
Beslutet innebär att Vasa stad går i borgen för högst 35 miljoner euro plus en betalningsandel
på max 25 miljoner euro.

Västerbottens-Kuriren
Publicerad 23 apr - Uppdaterad 23 apr

Spara

Förslaget godkändes utan någon egentlig diskussion.

I samtliga talturer betonades att beslutet inte enbart handlar om
färjtrafik, utan att projektet är en större helhet som förenar Finland
med Sverige, Norden och Europa.

Många talade om ett historiskt beslut, bland dem Sture Erickson,
Svenska folkpartiet.

– Det verkligt stora är att Umeå stad går in och satsar. Det visar
hur viktig frågan är. I Sverige har man alltid varit mån om att se
samhällsnyttan i sådana här projekt. Den stora vinnaren är
samhället. Risken är att Vasa blir en ändort om Kvarkentrafiken
inte utvecklas, sade Sture Erickson.
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Han hoppades att Vasas grannkommuner stöder projektet.

ANDERS STRANDÉN / VASABLADET

FÖLJ ÄMNEN

KVARKENTRAFIKEN VASAFÄRJAN UMEÅ

Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Denna artikel beskriver det vi känner till just nu. Vid
nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats. Läs mer här
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TYCK TILL OM UMEÅ

Fira mamma på
söndag!
Är din mamma också världens bästa?
Vi har allt du behöver för att fira henne
som hon förtjänar. Behöver du tips, så
tveka inte att fråga oss på Maxi Umeå.
Välkommen in!

5ª  /st
VISPGRÄDDE
ICA. 2,5 dl. 36%.
Jfr pris 20:-/liter

Max 2 köp/hushåll.

icamaxiumea
#maxiumea Öppet alla dagar 7-23
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Berghem
UMEÅ Under tidiga torsdagsmorgonen fick polisen samtal om en man som betedde sig märkligt. 0

Stor polisinsats i

Umeå – sökte två
BROTT OCH STRAFF Flera polispatruller sökte såväl gärningsman som offer efter misstänkt
misshandel på Ersboda. 1

Högstadieskolor

kan försvinna
UMEÅ Flera skolors högstadium kan komma att flyttas när nya Maja Beskowsskolan öppnar

2019. 0

Besvärlig brand

utanför Umeå
UMEÅ Torr mark och ett svårtillgängligt läge skapade problem för brandkåren. 0

VAL 2018

Brist: 45 000

sjuksköterskor
VK GRANSKAR Det råder allvarlig sjuksköterskebrist i Sverige – 45 000 sjuksköterskor

behövs närmsta decenniet. 0

Berättar: Därför lämnade vi NUS
VK GRANSKAR 33 sjuksköterskors berättelser om varför de valde att

lämna universitetssjukhuset. 2

Tyck till själv Se fler insändare

APPLÅDEN FRÅN UMEÅ

Skicka en egen applåd Se fler insändare
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Förlora någon

Att förlora någon/några som man har älskat är inte
lätt, det finns mååååånga exe...

- vindkraft

RE: Snart chockhöjs fordonsskatten

Du har helt rätt det du skriver. 
bidrag till elcyklar 

- Regeringen tänker 

Swedbank Mariedal

Öppet tre timmar om dagen. Köerna ringlar långa och
irriterade stressade KUNDER....

- Micke

Gratis mensskydd?

Ja, men då kan man ju kanske tycka att unga män ska
få gratis rakningsprodukter?...

- Skägge

Växeln

090-17 60 00

Redaktionen

090-17 60 10

Kundservice

kundservice@vk.se

Redaktion
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