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EGTS Kickoff, Vasa 8 augusti 

1/Lunch på Wasa Express  

De finska riksdagsledamöterna från Vasakretsen, Mathias Lindström från Kvarkenrådet, några 

näringslivsrepresentanter från Vasaområdet, från Sverige Lennart Holmlund, Mattias Larsson och 

Tomas Sikström från Umeå/Kvarkenrådet samt H-P Carlson MidtSkandia. Totalt cirka 20 personer.  

Samtal om regionens utveckling och framtida möjligheter för Kvarkenrådet EGTS:  

- Generell uppfattning att BA-programmet måste finnas kvar: som en del av ett Nordprogram 

försvinner vi 

- Utmaningarna i Sverige och Finland i mångt och mycket lika: staten lägger ut uppgifter men 

skickar inte med resurser, kompetensförsörjning framtidens stora utmaning 

- Kvarkenrådets betydelse för utvecklingen av förbindelsen och kontakterna över Kvarken 

oerhört stor 

- Viktigt att arbeta med annat än infrastruktur och transporter/logistik framåt, annars kommer 

de intressenter som ligger utanför stråket att bli mindre engagerade 

 

2/Middag i Bocks Bryggeri/Bock’s Corner, Vasa 

Kvarkenrådet bjöd in till middag i bryggeriets lokaler, lokala rätter och en hel del talare. Temat för de 

flesta var att samarbete inte är ett val, det är en nödvändighet. Banden mellan Österbotten och 

Västerbotten poängterades och särskilt framgångarna med den nya färjan lyftes fram. 

Bland talarna: 

- Lennart Holmlund, Kvarkenrådet 

- Olav Jern, Grand old man i Vasa/Österbotten 

- Joakim Strand, riksdagsman SvFP  

- Mattias Larsson, Kvarkenrådet 

- Sture Udd, Entreprenör och sponsor till Kvarkenrådet 

 

3/seminarium och ”KickOff” i Innovation Center, Bock’s Corner 

Tal av 

- Nordiska Samordningsministern Thomas Blomqvist, SvFP, finska regeringen 

- Utvecklings- och utrikeshandelsministern Ville Skinnari, S, finska regeringen 

- Joakim Strand, riksdagsman, SvFP, från Vasa 

- Anders Ahnlid Sveriges ambassadör till Finland 

- H-P Carlson, MidtSkandia 

Samtliga poängterade de möjligheter som samverkan ger och att det om redan åstadkommits är 

viktigt och har skapat utveckling. Nu är förhoppningar och förväntningar stora inför uppstarten av 

EGTS. Finska regeringen överlämnade en mässingsskylt med ”EGTC KVARKEN” till Mathias. 
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Liten paneldiskussion med samtliga riksdagsledamöter från regionen (Vasakretsen), samtliga var 

överens om att de nordiska samarbetet i allmänhet och det gränsöverskridande samarbetet i 

synnerhet är mycket viktigt och skall utvecklas. 

 

Undertecknad höll ett mycket kort tal som poängterade gränskommitéernas roll i det nordiska 

samarbetet och framhöll Kvarkenrådets framträdande roll där. Att Kvarkenrådet blir det första 

helnordiska EGTS är ett föredöme och mycket spännande. Eftersom Kvarkenrådet varit ledande 

bland gränskommittéerna ser vi fram emot att organisationen blir lika framgångsrik som EGTS. 

Ungefär så utryckte jag mig.  

I det efterföljande minglet knöt vi många bra kontakter, bland annat med den lokala entreprenören 

Sture Udd som uttryckte önskemål om att hitta samverkan kring turism över hela regionen 

Helgeland, Västerbotten och Österbotten.  

Sammanfattning 

- Det finska stödet från regering och riksdag för Kvarkenrådets utveckling till EGTS är mycket 

starkt 

- Lokalt i Vasa och Österbotten är Kvarkenrådet känt, uppskattat och väcker engagemang 

- MidtSkandia behöver bli mer kända i vårt område, skapa mer engagemang 

- Rådet från de jag träffade var att växla upp och att arbeta med breda frågor, så att många 

kan känna engagemang (mer än infrastruktur/logistik/transporter) 

- Vår närvaro var uppskattad och fick uppmärksamhet 

Mattias och Mathias (Larsson och Lindström) i 

samspråk efter seminarier och invigning. 
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Vänster: Finlands minister för Nordiskt samarbete och 

jämställdhet, Thomas Blomqvist (SvFP) 

Nedan: Joakim Strand (SvFP) tillsammans med hela panelen, 

riksdagsmän och ministrar samt svenske ambassadören visar upp 

Kvarkenrådets nya EGTC-skylt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattat av H-P Carlson 


