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TEEM
A: 

HÄVIKKI 
HERKUKSI 

S.10-15

SORRUTKO SINÄKIN
RUOKAKAUpASSA

NÄIN VOIT VÄHENTÄÄ
RUOKAHÄVIKKIÄ s. 11 s. 14

Tolkintie 17 61500 Isokyrö
ma-pe 9.00-18.30 la 9.00-17.00   050-5974591 

www.tolkinkauppahalli.fi

Tarjoukset voimassa 16.10. 2015 saakka 
niin kauan, kuin tarjouserää riittää

TERVETULOA tutustumaan mahtavaan jätti-kylä-
kauppaan, tuhansien tuotteiden ostosparatiisiin…

Hyviä syystarjouksia!
Tervetuloa Tolkin Kauppahalliin!

Polkupyöräteline  auton vetokoukkuun / 
Cyckelställning för bilen 14€
Lukkosula / Låssalt 1€

Litteä mukautuva jousiheijastin / 
Snap-reflex

Vaikka käsivarteen, hyvä näkyvyys! 2€
Katuharja ja varsi / 

Utomhusborste med skaft 2,50€
WC Duck 750ml 2,20€

Fairy käsitiskiaine / Diskmedel 

Pandan suolasalmiakki / saltlakrits 

En extra bil som 
pryder gården?

Skrotbilar 
avhämtaS 

avgiftSfritt

JakobStaDS
bilSkrot ab

Spitusvängen 11,
tfn 0500-669 671

Erikoishammasteknikolta

Soita ja varaa aikasi!

HAMMASPROTEESIT
#

20 v.
alalla

KAUHAVA

NU ÄNNU STARKARE! 
NYT ENTISTÄ VAHVEMPI!

AutolehtiAutolehti
Bil Tidningen

SEUDUN • REGIONENS

Ny FÄRJA GER NyA
MÖJLIGHETER



020379 0203 0203

AnimAls

Husky Raised By 
Cats Doesn’t Know 
How To Be A Dog

Campuses Debate 
Rising Demands for 
‘Comfort Animals’

12 Prank ideas 
To stir Up That 
scheming mind Of 
Yours 

HeAlTH HUmOR

Don’t search FIND! The mobile codes of the weeks. A cellphone equipped with a camera and an Internet-connection is required.

Leikki ja kiireetön 
yhdessäolo tekevät 
hyvää kaikenikäisille.

Tule Terho-
kerhoon!

www.terhokerho.fi

Maanantai:

Rökt renfrestelse
Savuporokiusaus
Halloumisallad
Halloumisalaatti

Tiistai:

Biff Stroganoff, rostad potatis
Lihastroganoff, paahdetut 
perunat
Ugnspotatis med kallrökt 
laxfyllning
Uuniperuna, kylmäsavulohitäyte

Keskiviikko:

Kalops, lantklyftor
Naudanlihakastike, 
maalaislohkot
Kyckling-Caesarsallad
Kana-Caesarsalaatti

Torstai:

Fisk- & skaldjursgryta, curryris
Kala- & äyriäispata, curryriisi
Ugnspotatis med salamifyllning
Uuniperuna, salamitäyte

Perjantai:

Pepprig nötköttgryta
Pippurinen naudanlihapata
Mozzarellasallad
Mozzarellasalaatti

Lounas joka arkipäivä @Bock’s

Katso lounaslista joka viikko Megasta, kotisivuiltamme tai facebookista!

9.50 €

v. 4
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Många ser kvarkenfärjan som bara en passagerarfärja mellan Umeå 
och Vaasa.

En ny färja betyder mycket mera än bara passagerar- och godstrafik. 
Med en ny färja öppnar man så mycket andra nya möjligheter för 
hela regionen, berättar Mathias Lindström Direktör för Kvarkenrå-

det och projektledare för TEN-T projektet Midway Alignment of the Both-
nian Corridor.

Kvarkenfärjan kan kategoriseras som ett regionalt projekt av mycket 
stor betydelse. Hela landskapet är beroende av fungerande person- och 
fraktförbindelser över Kvarken, året runt. För näringslivet kan effekter-
na av en ny färja bli betydande. Detta borde avspeglas i alla kommuners 
intresse att delta i finansieringen av den nya Kvarkenfärjan. Vasaregionen 
är en av Finlands mest framgångsrika och också staten måste satsa på 
regioner som mår bra och som vill utvecklas tillsammans.

Kvarkentrafiken borde ses som en del av en större helhet i likhet med den 
transportinfrastruktur som E12-vägen bildar. Förbättrade transportför-
bindelser för exportindustrin är speciellt viktiga för Vasaregionen som för 
tillfället är en av Finlands starkaste exportregioner.

-Lyckas vi koppla ihop regionerna skapar vi bättre förutsättningar för fö-
retag att etablera sig och bli kvar i Kvarkenregionen. På samma gång skulle 
vi kunna skapa en helt ny plattform för nya innovationer, vilket är mycket 
viktigt för våra företags fortsatta framgång och konkurrenskraft.

Förhoppningen är att ett starkare samarbete också skall ge förbättrade 
socio-ekonomiska och kulturella utbytesmöjligheter mellan regionerna. 
Några exempel på dessa skulle kunna vara skapande av en ny gemensam 
arbetsmarknad; intensifierat samarbete mellan universiteten och sjukhus-
samarbete över gränserna.

Den nya kvarkenfärjan skulle också ge möjlighet för energiklustret att 
testa sin nya teknik och ge en plattform för nya innovationer och kom-
mersialiseringen av dessa. Det skulle också ge möjlighet för förbättrad 
miljöprestanda för sjöfarten i Kvarken och Bottenhavet både gällande nya 
innovativa tekniker men även gällande digitala lösningar.

Färjan skulle kunna ge många goda följder genom ett och samma projekt. Vi 
skulle kunna se följder i både närings och samhällsutveckling. – Ett bra exempel 
är att se på hur samhället och regionen har utvecklats i Malmö-Köpenhamn efter 
att bron byggts, nämner Lindström. När de två städerna arbetar tillsammans är de 
större och mer attraktiva för investeringar än de är var och en för sig.

Färjan är en del av projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor 
som ska förena Norden med övriga delar av Europa i öst-västlig riktning. Pro-
jektet går nu in i sin andra fas då bland annat färjan och infrastrukturen på land 
skall byggas. Målet är att få färjan klar före år 2020. En förutsättning för förverk-
ligandet är både regionalt och nationellt ekonomiskt stöd, på båda sidor Kvarken.

Ny FÄRJA GER NyA
MÖJLIGHETER

Jessica Lillbåsk


