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Strand: Nu beställer vi färjan

Joakim Strand. Foto: Arkiv/Linus Lindholm

Regeringens beslut om tilläggsfinansiering är avgörande för att Kvarkenfärjan ska kunna
byggas, säger Joakim Strand (SFP).
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– Redan 2016 togs beslut om statens medverkan. I Vasa och Umeå har vi under denna vår
förbundit oss att bära det ekonomiska huvudansvaret för Kvarkenprojektet. Men det har krävts
mycket arbete även av många tjänstemän för att sy ihop de sista budgettekniska lösningarna,
säger Joakim Strand i ett pressmeddelande.

Han har arbetat med Kvarkenprojektet i egenskap av SFP-riksdagsledamot, som Vasas
fullmäktigeordförande och genom styrelserna för Kvarkenrådet och Kvarken Link Ab.
Efter åratal av arbete är vi naturligtvis mycket nöjda med regeringens beslut, säger Strand.
Det är avgörande för att projektet ska kunna fortskrida till nästa fas som består av planering
och byggande av fartyget. 

– Detta skede kommer att sträcka sig över en tidsperiod på dryga två år. Vartefter som
projektet framskrider kan vi även återkomma till övrig finansiering. Projektet stärker regionens
roll som sammanbindare av de norska hamnarna hela vägen till Asien, säger Strand, som just
nu befinner sig i Japan.
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