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KJELL VIKMAN, JAKOBSTAD

"Jag vill inte
ännu ge upp
hoppet om
Kvarkenproj

ektet"
!! PUBLICERAD FÖR 3 DAGAR SEDAN.

Arkivbild Bild: Midway
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RiksdagsledamotRiksdagsledamot
Anna-Maja HenrikssonAnna-Maja Henriksson
(SFP) har inte ännu(SFP) har inte ännu
kastat yxan i sjön närkastat yxan i sjön när
det gällerdet gäller
möjligheterna att fåmöjligheterna att få
staten med staten med påpå
Kvarkenprojektet.Kvarkenprojektet.
Kontakter till bådeKontakter till både
trafikminister Annetrafikminister Anne
Berner ochBerner och
finansministerfinansminister
Alexander Stubb harAlexander Stubb har
skett under helgen.skett under helgen.

Några löften har ministrarna ändå
inte gett utan hänvisat till
budgetramarna och där finns inte
Kvarkenprojektet med för tillfället.
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Henriksson
efterlyser
konstruktiva
lösningar

Finland måste komma in med sin
ansökan till EU senast den 16
februari och gå med på satsningar

i projektet för 35 miljoner euro, i
projektet ingår bland annat en ny
färja för rutten mellan Vasa och
Umeå.

Riksdagsledamot

Anna-Maja Henriksson

Bild: YLE/Mikaela Löv-

Aldén

- Trafikminister Anne Berner
hänvisar till svårigheterna att med
kort varsel få in det här projektet i
budgetramarna men hon ställer
sig i princip positiv till projektet
även om hon ännu kastar bollen
till aktörerna när det gäller
finansieringen, säger Anna-Maja
Henriksson som utbytt e-post
meddelanden med minister Berner
i helgen.

- Finansminister Alexander Stubb
hänvisar till budgetramen och
kastar bollen till trafikminister
Berner, pengarna borde hittas
inom hennes ministerium, säger
Anna-Maja Henriksson efter

helgens kontakt med minister
Stubb.

Pengar brukar hittas
om den politiska
viljan finns

När ett projekt upplevs som
angeläget brukar det också gå att
ordna finansieringen, det finns det
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färska exempel på.

- Bara för några dagar sedan
hittades 100 miljoner euro för den
så kallade Joker-banan från Esbo
till Helsingfors, säger Anna-Maja
Henriksson.

Läs också:

FARTYGSTRAFIK  VASA  UMEÅ

Ministeriet har inga planer att hitta
pengar till Kvarkenprojektet
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