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Malaxstyrelsen beredd ge bidrag till nya
Kvarkenfärjan

Kvarkenfärjan är beräknad att vara klar 2021. Foto: Midway Alignment

Kommunstyrelsen i Malax kan tänka sig att vara med och finansiera den nya Kvarkenfärjan.
Frågan diskuterades inofficiellt efter senaste styrelsemöte.
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– Den har tidigare varit uppe på en kommundirektörsträff och vi vet att vi har ett brev att vänta
med en förfrågan från Vasa stad. En ny, modern färja skulle få stora effekter i hela regionen,
säger kommundirektör Mats Brandt. 

En preliminär beräkning han tidigare fått bygger på att kommunerna skulle bidra med
maximalt tio miljoner euro, vilket, uträknat per invånare, för Malax del skulle betyda maximalt
500 000 euro. Enligt honom blir den slutliga summan sannolikt mindre. 

– Styrelsen ansåg att ett belopp per invånare är en skälig fördelningsprincip. Vi vill vara med i
framtidsprojekt, men de får naturligtivs inte tränga ut basservicen. Därför vore det viktigt att
alla kunde komma med på båten och diskutera hur vi ska få en rättvis fördelning, säger
Brandt.
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