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EU-medvind för jättefärja

Sju miljoner i vinst
blev en halv miljon i
skuld

Publicerad 14 september 2015

NYHETER. Chansen att kamma
hem 800.000 dollar, cirka sju miljoner i
svenska pengar, har kostat en godtrogen...

NYHETER. Planerna på att sätta in en jättefärja mellan Umeå och
Vasa har väckt stort intresse över flera gränser.
Brian Simpson, koordinator för EU:s program Motorways of the Sea, och
José Anselmo, ansvarig för förverkligande av programmet (TEN-T/MoS
Policy Advisor) är nämligen på besök.
Midway Alignment of the Bothnian Corridor är ett gemensamt projekt för
regionerna Vasa och Umeå. Målet är att utöka trafiksamarbetet mellan
regionerna och skapa ett säkert och hållbart transportsystem för gods och
passagerare.
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Jättefärjan som
WÄRTSILÄ
planeras att sättas in mellan
Umeå och Vasa har väckt stort
intresse. Beräknat
passagerarantal är 800.

En viktig del av projektets andra fas är att bygga en miljövänlig, effektiv och pålitlig
färja för trafiken mellan Vasa och Umeå.
Besöket inleds i dag i Umeå, då José Anselmo träffar regionens politiker och svenska
Trafikverket.
På tisdag blir det en presentation av vad projektet har uppnått så här långt
och studiebesök hos hamnbolaget Kvarken Ports samt hos rederiet Wasaline,
gemensamt ägt av städerna Umeå och Vasa.
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Picassoverk för 120 miljoner
säljs
NÖJESNYHETER. Pablo Picassos barnbarn
Marina Picasso ska sälja 180 teckningar och
skulpturer ur den samling på...

Hedrade
hamburgerhak med
tyst minut

Nils Widing
nils.widing@folkbladet.nu

SKELLEFTEÅ. På
söndagskvällen hedrades Gulf-macken och det
anrika hamburgerhaket Krysset i Skellefteå. Och
det...

Andra har även läst
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"Samisk kultur
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Duschade förosynlig"
varmt –
David Bowie ha
idrottshall evakuerades
INLANDET. Alla
inlandskommuner är samiska
förvaltningskommuner - utom Norsjö och Åsele.
Det innebär att den...

LEDARE

UMEÅ

Stärk civilsamhället, inte Vill öppna
försvaret
vinterhärbärge för EUmigranter
SPONSRAD

INLANDET

Kyligt experiment gav
läckra bilder

Duschade för varmt –
idrottshall
evakuerades
UMEÅ. På söndagen fick en av
idrottshallarna på Noliaområdet utrymmas efter
ett brandlarm. Men den här...

NYHETER
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blir inte
SPONSRAD
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Stärk
civilsamhället,
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Iksu
inte försvaret
kamp

LEDARE. Försvarskonferensen
Folk och försvar i Sälen
kickstartade i dag, söndag. Margot Wallström
var...
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Därför är svenska
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Ymer 14 september 2015
Den ser helt tillrättalagd ut för att motivera skattehöjningar, ställa sig positiv till EU och
visa att politiker minsann kan agera i konkreta projekt. Mer verkstad och mindre snack
m.a.o. Nu tror jag inte den kommer att byggas som bilden visar. Bogvisir får man
bygga så numer och kommandobryggan ser helt fel ut både förut och på sidorna.
Isbrytarförmågan är avhängigt om det finns bogvisir eller ej. Bra är att det är en mindre
färja, anpassad till verkligheten.

David Bowie har
avlidit
NYHETER. Sångaren David
Bowie är död. Han avled i sviterna
av cancer, samma dag som hans nya skiva...

Gandalfdenvite 14 september 2015
"pålitlig", innebär det att färjan kommer vara sin egen isbrytare och kunna trafikera
obehindrat året runt?

Spotify har kommit i stämning Tipsa oss
och bli en
- igen
vinnare!
Nyheter. Spotify krävs på minst 200 miljoner dollar (1,7 miljarder kronor) av indiefolksångaren Melissa Ferrick, Andra stämningen mot musikjätten…

Hundratusen skäl att vara
glad
Nyheter. Britta Mikaelsson från Umeå fick en lysande start på vardagarna efter allt
helgfirande.
Hon skrapade fram 100.000 kronor på morgonens…

Läs mer här! Har du ett bra
nyhetstips? Vet du något vi på Folkbladet borde skriva om?
Kontakta då redaktionen på något av följande sätt.
Mejla: redaktionen@folkbladet.nu
eller ring: 090-17 59 40
Läs mer om hur du kan bli en vinnare!

Kontakta lokalredaktionerna

Direktﬂyg till Göteborg
Umeå. I dag startade Malmö Aviations direktlinje mellan Göteborg och Umeå.
Den nya linjen trafikeras alla dagar utom lördagar med två avgångar om…
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David Bowie har avlidit

Maria Wallin
maria.wallin@folkbladet.nu
090-17 59 53

Lina Olofsson
lina.olofsson@folkbladet.nu
090-17 59 17

I Skellefteå:
Camilla Stenlund
camilla.stenlund@folkbladet.nu
090-17 59 89

I Vilhelmina:
David Sandström
david.sandstrom@folkbladet.nu
090-17 59 91

Nyheter. Sångaren David Bowie är död.
Han avled i sviterna av cancer, samma dag som hans nya skiva ”Blackstar” släpptes
skriver Sky…

Välkommen till läsårets andra Öppet Hus!
us
Öppet H
ri
18 janua
kl. 18.30

Växeln:
090-17 59 00
Redaktionen:
090-17 59 40



Måndagen den 18/1 så öppnar vi upp vårt hus för intresserade
elever och föräldrar. Vi varvar allmänna presentationer av skolan
med möjlighet till besök i våra "Programrum”. Givetvis finns våra
elever och vår personal redo för att svara på era frågor och guida
er runt i lokalerna på Nygatan 43.
Klicka här och läs mer!

Varmt välkommen!
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