
LOKALT  VÄGAR & TRAFIK  IGÅR 20:21

FSD: Veckans bästa nyhetFSD: Veckans bästa nyhet

Jacob Storbjörk gläds över att Kvarkentrafiken får extra pengar. Foto: Arkiv

De tio miljonerna till Kvarkentrafiken är veckans bästa nyhet, tycker
FSD-Österbotten.

ÖT-VBL

     0 reaktioner

– Efter mycket om och men valde regeringen att skrida till verket. Tack till
alla som skall tackas och jobbat för att förverkliga detta, säger Jacob
Storbjörk, ordförande för FSD-Österbotten, i ett pressmeddelande.

Storbjörk konstaterar att en ny Kvarkenfärja är viktig för Österbotten och
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Rekommendera

+

+

möjliggör ett utökat samarbete med Västerbotten i Sverige.

1 månad för 1€
Lokala nyheter när du vill, var du vill.

Ja tack!

ÖT-VBL

    

Artikeln publicerades 23.10.2018 kl 20:21

MER I SAMMA ÄMNE

KL 17:00

Nya Kvarkenfärjan: "Fler restauranger, mer barnvänligt ochNya Kvarkenfärjan: "Fler restauranger, mer barnvänligt och
flera avgångar"flera avgångar"

IGÅR 19:33

Orpo lovar att alla Kvarkenpengar kommerOrpo lovar att alla Kvarkenpengar kommer
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IGÅR 15:41

Finska färjemiljoner gläder också i Sverige: "KommunalaFinska färjemiljoner gläder också i Sverige: "Kommunala
utgifterna kan minska"utgifterna kan minska"

IGÅR 14:50

Henriksson: Mycket välkommet beslut om KvarkenfärjanHenriksson: Mycket välkommet beslut om Kvarkenfärjan

IGÅR 12:49

Strand: Nu beställer vi färjanStrand: Nu beställer vi färjan

LOKALT

KL 21:01

Se upp i mörkret – cyklisten måste ha lampan tändSe upp i mörkret – cyklisten måste ha lampan tänd

ÄNDRAD KL 20:47

Lokala Gröna ger Aalto sitt stöd – "Det är bra att vi fårLokala Gröna ger Aalto sitt stöd – "Det är bra att vi får
klarhet i situationen"klarhet i situationen"

ÄNDRAD KL 20:28

Mysteriet med Vasakvinnan som försvann – "Flera saker störMysteriet med Vasakvinnan som försvann – "Flera saker stör
mig i det här fallet"mig i det här fallet"
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SPORT KL 20:51

Petra Olli tog VM-guld i 65-kilosklassenPetra Olli tog VM-guld i 65-kilosklassen

SPORT KL 20:45

Tre läckra mål gav tre poäng åt SportTre läckra mål gav tre poäng åt Sport

KULTUR KL 20:39

Svensktoppskalas på NorrvallaSvensktoppskalas på Norrvalla

VISA FLER

ANDRA LÄSER JUST NU

LOKALT kl 16:47

Hus blev lågornas rov – Soteld troligaste brandorsakenHus blev lågornas rov – Soteld troligaste brandorsaken

LOKALT kl 20:01
Mysteriet med Vasakvinnan som försvann – "Flera saker störMysteriet med Vasakvinnan som försvann – "Flera saker stör
mig i det här fallet"mig i det här fallet"

SPORT kl 20:45
Tre läckra mål gav tre poäng åt SportTre läckra mål gav tre poäng åt Sport
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VÅRA HUVUDNYHETERVÅRA HUVUDNYHETER

SPORT  KL 20:45

Tre läckra mål gav tre poäng åt SportTre läckra mål gav tre poäng åt Sport
ISHOCKEY Gästande Jukurit tog ledningen i första perioden. Men Sport kvitterade, drog ifrån och
tog en välförtjänt seger.

SPORT  KL 20:52

Petra Olli tog VM-guld i 65-kilosklassenPetra Olli tog VM-guld i 65-kilosklassen

LOKALT  KL 20:01

Mysteriet med Vasakvinnan som försvann – "Flera saker störMysteriet med Vasakvinnan som försvann – "Flera saker stör
mig i det här fallet"mig i det här fallet"

LOKALT  KL 21:01

Se upp i mörkret – cyklisten måste ha lampan tändSe upp i mörkret – cyklisten måste ha lampan tänd

LOKALT  KL 19:15

Infjärdens sanering: Vasa stad hoppas på beslut om KemiraInfjärdens sanering: Vasa stad hoppas på beslut om Kemira

MEST LÄST SENASTE VECKAN
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18.10.2018
Vasa centralsjukhus får inte omfattande jourVasa centralsjukhus får inte omfattande jour

VASA 21.10.2018
Polisen: Försvunnen Laihelabo hittad död i VasaPolisen: Försvunnen Laihelabo hittad död i Vasa

PÖRTOM 23.10.2018
Bil krockade med långtradare – släpet blockerade vägenBil krockade med långtradare – släpet blockerade vägen
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