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"Regeringen bör delta i
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8
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fortfarande" 4
En ny färja är en del av Kvarkenprojektet Midway alignment. Foto: Arkivbild.
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Inga pengar till
Kvarkenfärjan

26

Hoppet är inte ute ännu
30

Finlands regering håller hårt om plånboken när det gäller finansieringen
av Kvarkenprojektet. Ett nej kan få allvarliga konsekvenser för framtiden,
säger kommunalråd i Umeå.
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22

34

De oklara utsikterna för Kvarkenprojektets finansiering från finska staten väcker
reaktioner andra sidan Kvarken.
Umeås kommunalråd Hans Lindberg säger till Västerbottens-Kuriren att han är mycket
besviken och att ett nej från Finlands regering får oerhörda konsekvenser för framtiden.
Umeå och Vasa klarar inte av att ekonomiskt ansvara för det som är en Europaväg över
Kvarken. Lindberg säger att det är flera hundra jobb som hotas.
– Jag vet att förhandlingar pågår, men det jag läste i Vasabladet gör mig inte särskilt
hoppfull. Umeå kommun kommer också att göra vad vi kan, säger Lindeberg till
Västerbottens-Kuriren.
I en intervju för Vasabladet (29.1) sa Lasse Hilska på Trafik- och
Kommunikationsministeriet att Kvarkenprojektet inte finns med på listan över projekt som
ska skickas till EU-kommissionen. Staten har inga sådana pengar, sa Hilska. Senast den
18 februari ska skickas till EU.
I projektet anges 35 miljoner euro som statens del.
Från Sveriges sida är medfinansieringen garanterad av Umeå kommun, som också för
diskussioner på regeringsnivå om kompensationsåtgärder.

Text Patrick Sjöholm
Dela

34

Kommentarer
Regler för kommentarer
Perspektiv - 29.1.2016 23:25
Det här är ett spetsprojekt mer värt än många andra, som staten satsar
på. Måtte nu inte den inåtvända, isolerande motviljan mot Sverige och det
svenska tillåtas hindra den viktiga Vasa- och Kvarkenregionens
utveckling, att hundratals arbetstillfällen går i stöpet m.m.
137
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Karl-ole Lunden - 30.1.2016 10:39
Södra Finland, Helsingfors regionen tillåter inte detta. Deras politik
går ut på en koncentration av resurser, befolkning till den regionen
som resten av Finlands befolkning (glesbygd) skall understöda
(finansiera)?
49

2

JM - 30.1.2016 16:52

Kommentarerna är ett forum för att
diskutera artikeln och de tankar som
artikeln ger upphov till, samt tillföra
ny kunskap i ämnet.
Samtliga kommentarer
förhandsmodereras. Modereringen
sker med jämna mellanrum, förutom
mellan 22.30 och 06.30 då ingen
moderering och således ingen
publicering av kommentarer sker.
Du får inte skriva kommentarer som
bryter mot någon lag som tillämpas i
Finland: göra dig skyldig till
ärekränkning, sprida kränkande
uppgifter om andras privatliv, hetsa
mot folkgrupp, bryta mot
tystnadsplikt m.m. Inlägg som inte
tillför debatten något eller som är

- Minister Anne Berner har sagt att staten inte skall gå in i det här,
regeringen har inte sagt nånting ännu men jag tror att beslutet där
är detsamma.
13

1

Artemisia - 30.1.2016 18:51
Minister Anne Berner gick till vals med vallöftet att rädda Malms
flygplats. Det vallöftet höll hon inte! Om Berner som trafikminister
inte förstår hur värdefull landets andra mest trafikerade flygplats är
så hur skall hon då förstå hur betydelsefullt Midway Alignment är för
regionen Österbotten och dess näringsliv?
28

3
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sjöben - 30.1.2016 05:55
Var kan man hitta listan som ska skickas till eu kommissionen?
32
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ilmari - 30.1.2016 10:16
Förra gången var det Umeå som höll hårt i sin plånbok. Nåja....
10
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ilmari - 30.1.2016 18:19
Hoppsan, nu mindes jag fel: det var ju svenska STATEN, som inte
ville gå med på ett stöd på ca 30 miljoner mark (den tiden), år 1998.
Alltså inte Umeå stad. Hur det än var, så tror jag att ingen vettig
person försökte då skylla på religion eller det, att den svenska
regeringen skulle på ett märkligt sätt hata Finland eller
kvarkentrafiken... Men på denna debattspalt har barnsligheten och
knut"patriotismen" förstås inga gränser.
20

17

gustav 2 adolf - 30.1.2016 12:42
Dagens regering har motarbetat vasa ända sedan vasa började snägla
västerut för sammarbete. Sammarbete skall ske innom finlands gränser
och inte med hurrit på andra sidan viken. Därför kommer sjoki och tar allt
av vasa. Ni straffas av "lilltsaren" staten.liksom tsaren straffade åbo 1812
då han flyttade huvudstaden närmare st petersburg.
42
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Ljugarbänken - 30.1.2016 13:26
Pengar finns, men inte politker/tjänstemän som kan använd dem
förnuftigt. Ympäristöministeriö slösar bort 198,7 milj € i år, vara 67,3 milj.€
på administration och 105,6 milj. för att stoppa medborgarnas rätt att röra
sig fritt i vårt land. Slöserier sker även på andra ministerier,
Trafikministeriet bränner upp 394,7 milj. € på administration och
arbetskraftsministeriet 317,7 milj € på byrokratin. Där finns också stöd för
en LNG terminal på 41,8 milj. €.
52
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Mikael Finne - 30.1.2016 13:43
Ljugarbänken har helt rätt, pengar finns nog men prioriteras fel och
slarvas/slösas bort av politiker och tjänstemän. Beroende på vilken
agenda man har kan sanningen modifieras efter behov. Regeringen
SSS har ett behov av att frisera sanningen för att uppnå den egna
agendan där målen är ökade klyftor i samhället samt ökad
centralisering och minskat inflytande för vanligt folk samt maximera
det egna maktinflytandet; på demokratins bekostnad. Att
upprätthålla osanningen om bristen på pengar i Finland, möjliggör
all denna nedrustning av välfärden vi ser i dag, där man stärker
greppet om kapitalet och makten hos ett fåtal i toppen.
35

7

JM - 30.1.2016 16:35
Centerns Anne Berner har sin ståndpunkt klar, det satsas inga
pengar på detta projekt och regeringen ar av samma åsikt.Kanske
PA skulle hoppa in och reda upp dårskapen. BYT UT
REGERINGEN NU!
42

6

Artemisia - 30.1.2016 17:16
Anne Berner kommer att blåsa ut ur riksdagen vid nästa val! Inte
pågrund av Midway Alignment utan för det brutna vallöftet om att
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rädda Malms flygplats. Hon hade säkert inte så stor makt då
Helsingfors överborgmästare Pajunen har ryggdunkat sin
partikamrat Stubben så att bostäder skall byggas på flygplatsen för
att Pajunens supermarket i området skall få mera kunder. Stubb i
sin tur ryggdunkande Sipilä eller ställde som villkor för
regeringsmedverkan att Malms flygplats läggs ner. En bitter
insändare i HBL beskrev hur Pajunen på riksnivå lyckats med att
ryggdunka till sig att en värdefull flygplats läggs ner för
bostadsbyggande bara för att det är viktigare i partikamraternas
ögon att EN man behöver mera kunder till sin supermarket.
Citycenterpartisterna i Helsingfors kommer att blåsa bort som löv
vid nästa riksdagsval pågrund av det svikna vallöftet angående
Malms flygplats. Tyvärr kommer inte centerpartisterna i Österbotten
att blåsa bort vid nästa val varken pågrund av Midway Alignment
eller något annat!
20

5

ermail - 30.1.2016 14:01
Kanske medierna borde undersöka ministrars och polikers intressen i
färjetrafiken i söder.Alla har knappast rent mjöl i påsen.
44
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Carina Nyman - 30.1.2016 14:30
va sa ja tidigare? glöm hela grejen!
9

Svara

27

Artemisia - 30.1.2016 15:10
Den kommande förstörelsen på det ekonomisk och arkitektonisk viktiga
Malms flygplats och vägran att understödja Midway Alignment är två
finska dåraktigheter som väcker förundran och avsky i omvärlden! Finland
har skämt ut sig internationellt!
38
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Artemisia - 30.1.2016 16:24
Jag förundrar mig över de 2 som gjort tummen ner åt mitt inlägg.
Tydligen är de nöjda med den politik som regeringen SSS hittills
fört!
23

8

JM - 30.1.2016 17:11
SSS----stoppa statliga skandaler
21

2

Millimeter - 30.1.2016 15:52
Citat från en insändare. Sälj snus lovligt i suomi så kommer pengar in för
färjan. He va bra skriva he. Bara pelkkäjussi sku förstå det.
36
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nd g - 31.1.2016 07:52
Helsingfors vill inte att regionen skall lyckas och vxa. Då får väl regionen
säga tack och farväl till Helsingfors och gå ur konkursboet Finland. Det är
dags att vi verkligen börjar jobba på att bryta ut Österbotten ur Finland så
vi blir självständiga och får sköta sakerna som det passar oss och ite som
det passar några toppstyrare
34

7
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Allan me ballan - 31.1.2016 23:40
hahahaha
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Nick Norr - 31.1.2016 19:23
På allvar, jag tror inte de sydfinlänska politikerna vill att Vasa skall lyckas,
jag tror att Vasa redan med sitt energikluster m.m. är en nagel i ögat på
dessa, skulle även Vasa regionen växa så skulle även dess politiska makt
växa, detta vill inte sydfinlänska politiker. Österbotten är redan i toppen på
flera plan, fler naglarna i ögat för Nyland.
18

2
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boss - 1.2.2016 10:03
Då kan väl Umeå låna ut dom pengarna och sätta svensk flagg på
fartyget så duger det väl åt sydfinska stropparna
2

2
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Prenumerera på kommentarer till denna artikel

Kommentera artikeln
Johanna Häggman
Kommentar

Skicka

MEST LÄST SENASTE VECKAN

Kristina Stenman ny
stadsdirektör

Massiv drogsmuggling
avslöjad i Vasa

Swanljung: Jag är
frånvarande utan lön

1 februari kl 22:15

27 januari kl 22:01

29 januari kl 10:32

VIDEOKLIPP. I början av november stoppade
tullen ett smugglingsförsök av en stor mängd
avsevärt farliga droger i Vasa hamn. Enligt tullen
har den totala mängden droger ett gatuvärde på
över nio miljoner euro.

KORSHOLM. - Jag har meddelat
kommundirektören att jag är frånvarande av
personliga skäl, säger Korsholms bildningschef
Maj-Len Swanljung.

34

JAKOBSTAD. Kristina Stenman från Vasa har
valts till stadsdirektör i Jakobstad. Hon valdes
efter en andra omröstning där rösterna föll 23-19
mellan henne och Fredrik Lindström.

LOKALT

Förlängd tid för
jordbruksansökan

Svart rök bolmar ur
Vaskiluodon Voima

3 februari kl 16:27

3 februari kl 10:22

VASA I vår får jordbrukarna längre tid på sig att
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ansöka om jordbrukarstöd.

Voima på Vasklot orsakade extra svart rök ur skorstenen. Vi frågade
kraftverkschefen var som är i görningen.

Umeåpolitiker mötte
ambassadören
3 februari kl 14:50
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VASA. Umeå kommun träffade Finlands
ambassadör i Sverige för att diskutera Kvarkenprojektet. Ett positivt möte,
skriver Västerbottens-Kuriren.

Tina Selänniemi tar över som MIrektor
3 februari kl 12:18

KRISTINESTAD. Pedagogie magister Tina Selänniemi har valts till ny
rektor för Kristinestads medborgarinstitut. Hon tar över då nuvarande rektorn
Sven Rosendahl går i pension i vår.

http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/90580

Petalaxelever på ﬁna
placeringar i
uppsatstävling
3 februari kl 10:12

PETALAX. Linnéa Granholm och Lovisa Östman från Petalax gymnasium
kom på andra- och tredjeplats i en nationell uppsatstävling i tyska.

Skröpliga
skridskobanor i Vasa
3 februari kl 09:26

VASA. Plusgraderna i slutet av förra veckan
ställde till det för skridskobanorna i Vasa.
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