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NYHETER. Det är nu tid för Regeringen att ge besked kring hur de arbetar för att
hitta en långsiktigt hållbar lösning för Kvarkentrafiken.

Det anser Edward Riedl, moderat riksdagsledamot från Västerbotten.

Den kraftiga ökningen av antalet resenärer sedan Wasa Express gick i trafik visar
enligt honom att en fungerande Kvarkentrafik är viktig för Umeå och för hela regionen i
stort. Nu när både Umeå och Vasa har ställt sig bakom ”Midway alignment of the
Bothnian corridor” är det viktigt att regeringen också kommer med besked så att frågan
kan börja behandlas i EU.

– Det är viktigt att vi snart får ett besked från Regeringen hur de ser på detta arbete så
att alla krafter nu tillsammans kan arbeta vidare för att hitta en långsiktigt hållbar
lösning säger Edward Riedl.
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Sju miljoner i vinst
blev en halv miljon i
skuld
NYHETER. Chansen att kamma

hem 800.000 dollar, cirka sju miljoner i
svenska pengar, har kostat en godtrogen...

Picassoverk för 120 miljoner
säljs
NÖJESNYHETER. Pablo Picassos barnbarn
Marina Picasso ska sälja 180 teckningar och
skulpturer ur den samling på...

Hedrade
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tyst minut
SKELLEFTEÅ. På

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

"Samisk kultur är
osynlig"

 INLANDET. Alla
inlandskommuner är samiska

förvaltningskommuner - utom Norsjö och Åsele.
Det innebär att den...

Duschade för varmt –

MÅNDAG 11 januari 2016, vecka 02

! "

MAGNUS JOHANSSON
Jag tror nästan att jag
klappar ihop
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