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Hittade 50 000 – får
ingen hittelön
Väskan som Janne Havnö hittade
efter stora vägen i Idkerberget,
Dalarna, i somras innehöll närmare...

Klart: Får rätten till
jakt och fiske

Tar upp nya färjan med
ambassadören
Publicerad igår kl 18.00

UMEÅ Umeå kommun fortsätter att arbeta för att EU-projektet Midway Alignment
med en ny Kvarkenfärja ska bli verklighet. Under onsdagen träffar
kommunalrådet Hans Lindberg (S) den finländske ambassadören Jarmo
Viinanen.

Girjas sameby har ensamrätt till
jakt och fiske inom samebyns
område, enligt en dom i Gällivare...

Nytt kundavtal – 16
fick gå
Den 1 februari försvann 16
tjänster kopplade till Postnord
Termo och en underleverantör i...

6-årig pojke sökte sina
föräldrar

Jarmo Viinanens besök i Umeå är planerat sedan länge. Han ska
ha möten med kommunledningen, landshövding Magdalena
Andersson samt även göra ett besök i Umeå hamn.

Polisen har larmats om en 6-årig pojke som
tappat bort sina föräldrar. Larmet inkom strax
efter...

– Självklart kommer jag att ta upp Midway Alignment med
ambassadören. Vi måste ju trycka på i frågan på alla sätt som är
möjliga, säger kommunalrådet Hans Lindberg.

Nytt direktflyg till England

http://www.vk.se/plus/1630008/tar-upp-nya-farjan-med-ambassadoren

Ytterligare ett direktflyg har börjat gå från
Arvidsjaurs flygplats. Nytt för i år är en...
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Vad innebär det i praktiken, vad är det för frågor som du tänker
upp med Jarmo Viinanen?
– Jag kommer att berätta om hur allvarliga konsekvenserna kan
bli om inte Finlands regering tar sitt ansvar och säger ja till
projektet, säger Hans Lindberg.

Till sjukhus efter
olycka

Det gäller då till exempel att den nuvarande färjetrafiken mellan
Umeå och Vasa kan komma att läggas ned?

En trafikolycka har inträffat i
Sandfors. Larmet inkom till SOS
vid 17.10, skriver Norran. Enligt...

– Ja, exakt. Vi har ställt upp för en tillfällig lösning som skulle
säkerställa trafiken i väntan på en långsiktig lösning med en ny
färja. Uteblir den långsiktiga lösningen så påverkar det
naturligtvis även den tillfälliga lösningen, säger Hans Lindberg.
Att fortsätta färjetrafiken med den gamla Wasa Express kan blI en kostsam affär,
efter det gamla fartyget kräver alltmer av omfattande underhåll för få användas i trafik.
I dag är det Umeå och Vasas gemensamma bolag NLC Ferry som har ansvaret.
– Ska vi fortsätta med trafiken så kan den kommande treårsperioden kosta oss i Umeå
flera tiotals miljoner kronor. De pengarna finns inte, förklarar Hans Lindberg.
På den finländska sidan pågår fortfarande ett intensivt politiskt lobbyarbete för
Midway Alignment. Finanspolitiska utskottet har frågan på sitt bord vid sitt
sammanträde på torsdag.

www.epicor.com/ERP

Ny prognos:
Snösmocka på väg

– Vi avvaktar den finländska regeringens beslut. Jag har inte kastan yxan i sjön ännu,
säger Hans Lindberg.

UMEÅ Umeå och kusten har
knappast blivit bortskämda med
snö, men nu kan det vara på väg – och det...
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En länsbo fick med sig en rejäl summa pengar
från dagens trav. Kupongen, spelad i dagens...

• Satsa nu! Chefredaktörena i ett öppet brev till
Finlands regering
•

Positivt möte med ambassadören

•

”Det är ingen lokal fråga”

•

Finlands besked helt avgörande

•

Finland fäller nya Kvarkenfärjan
1

Anders Brodin
anders.brodin@vk.se
090-17 60 64
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Du kan som prenumerant dela artikeln till icke-prenumeranter.
Länken fungerar i 24 timmar.
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NÄRA VK har tidigare berättat om Ida Boström som

NÄRA Umeå och kusten har knappast blivit bortskämda

lever livet fullt ut...

med snö, men nu kan...

ANNONS
Elpriset
upp 60 % – se upp för
höjd elräkning i januari

ANNONS
Efter
vitaminkuren: Cyklar och
går långa sträckor

Kör vidare – tack vare nya regler

Kylan i januari har gjort att elpriset har stigit ordentligt.
Här kan...

Kay, 74, hade problem med benen. Blev bra efter att
ha ätit K-vitamin.

ÅSELE Det blev Svevia som vann Trafikverkets

upphandling av skötseln av...

ÖVRIG SPORT TRAV. En segersugen 70-åring som får

kuska vidare tack vare...
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— Gun-Britt Hedström
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