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Man sköts i huvudet
på nära håll
UMEÅ En man sköts på
söndagskvällen i huvudet på
mycket nära håll på Berghem i Umeå av två
män i...
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Kvarkenprojektet i nytt EUfokus

Ung man sparkades i
huvudet
En ung man misshandlades grovt
med sparkar och slag mot huvudet
och kroppen av flera andra män...

Publicerad 26 februari 2016

UMEÅ EU-ansökan for Midway Alignment med bland annat en ny Kvarkenfärja
skickades in till Bryssel i förra veckan.
Nu väntar en unik möjlighet att presentera projektet på Europanivå.
20-22 april arrangeras nämligen en MOS-konferens i Umeå och
Vasa.
MOS står för Motorway Of the Seas – EU-programmet där
Kvarkenprojektet har ansökt om stöd från Bryssel.
– Det kunde inte ha kommit lägligare. Nu får vi chansen att
ingående presentera Midway Alignment i sin helhet, som en
viktig transport- och logistikkorridor ända från norska
Atlantkusten till Ryssland i öster, säger Kvarkenrådets direktör
Mathias Lindström, tillika huvudansvarig för projektet.
Delegaterna kommer från hela Europa, både politiker och EUtjänstemän.
De sistnämnda är inte minst viktiga eftersom Midway

Så gick det för länsåkarna i
Vasaloppet
UMEÅ Här är länsresultaten från Vasaloppet.
Vasaloppet 2016 Herrar: 1) John Kristian Dahl,
Norge,...

Personbil i olycka på E4
SOS har larmats om en trafikolycka på E4 strax
söder om Sikeå. Larmet inkom strax efter halv
åtta...
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Alignments projektansökan i första skedet ska beredas och
prioriteras på tjänstemannanivå.
– Antalet deltagare brukar variera på konferenserna, från 60
upp till cirka 230. Lyckas vi få 100–150 att komma till Umeå och
Vasa är vi mycket nöjda, förklarar Mathias Lindström.
I slutänden tas beslutet om EU-stöd på politisk nivå, men
tjänstemännens beredning av ärendet har naturligtvis stor
betydelse.
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– Vi kommer att bjuda in så många som möjligt av de
tjänstemän som vi bedömer har inflytande på behandlingen av
Midway Alignments ansökan, säger Mathias Lindström.
De två förmodligen viktigaste är dock redan inbokade – Brian
Simpson och José Anselmo.
Simpson är koordinater for Motorway Of the Seas, Anselmo är
hans rådgivare och högra hand. De två brukar kallas för
männen som styr MOS-programmet.
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Flera fordon i olycka
på E4

När José Anselmo besökte Umeå i höstas fick VK en pratstund med honom. Då
uttryckte han sig mycket positivt om Midway Alignment.

En personbil och en buss har
krockat på E4 nära länsgränsen.
Allehanda.se rapporterar att olyckan...

– Ett intressant och spännande projekt som inte bara knyter ihop Sverige och Finland
med en viktig transportlänk utan även har kopplingar till Nordsjön i Norge och på lite
länge sikt förmodligen även till Ryssland, sade Anselmo då.

Kvinna överfallen av tre
unga män

Angående möjligheterna till EU-stöd sade Anselmo:

Under natten till söndagen har en kvinna
polisanmält att hon blivit utsatt för ett...

– Fortsätter man att visa samma vilja och drivkraft och med samma kunnande tror jag
att chanserna är goda.
MOS-konferensens program är inte fastställt i detalj ännu. Men huvudinriktningen är
globala trender inom sjötransportsektorn, framför allt i norra Europa.
– Det passar naturligtvis som hand i handske för oss, säger Mathias Lindström.
Onsdag 20 april anländer deltagarna till Umeå. På torsdagen inleds konferensen för
att sedan fortsätta på Wasa Express under eftermiddagen och kvällen. Fredag 22 april
avslutas konferensen i Vasa.

Läs mer

Finlands ja kom i allra sista stund
Finland har gett klartecken för att Midway Alignment- projektet
med en ny Kvarkenfärja lämnas in som ansökan till EU-kommissionen.
Beslutet togs på...

Lindberg: ”Avgörande för Umeås
utveckling”
Kommunalrådet Hans Lindberg (S) gläds över att
Kvarkenprojektet nu går vidare i form av en EU-ansökan. – En långsiktigt
hållbar färjeförbindelse...

Lång process återstår för färjan
Inlämnandet av EU-ansökan för projektet Midway Alignment är
startskottet för en lång process. Det kan ta uppemot fem år innan en ny,
ultramodern...
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Ung man sparkades i huvudet
NÄRA En ung man misshandlades grovt med sparkar

och slag mot huvudet och...

