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Finländska shoppingturister
ska börja bussas från Vasa
Nu börjar bussarna med
shoppande finländare att
rulla in i Umeå igen.
– Umeå är intressant som
shoppingstad och om
Ikea kommer innebär det
att blir ett köpcentra till
som intresserar, säger
Sonja Nyholm.
Hon är reseplanerare vid
Svanbäcks Bussar i Nykarleby som tillsammans med
Ingves Bussar i Närpes kommer att arrangera shoppingresor till Umeå varannan
vecka under hela hösten.
Till premiärresan 22 september har man redan nu 70
platser bokade. En buss
samlar upp resenärer från
norra Österbotten och en
från södra.

Dragningskraft
– Intresset är verkligen stort.
Det är många som minns tidigare
torsdagsshopping
med nostalgi och vill tillbaka. Umeå som sådant har
stor dragningskraft och det
lär knappast bli sämre med
ett Ikea, säger hon.

”Umeå är intressant som shoppingstad
och om Ikea kommer innebär det att
blir ett köpcentra till som intresserar.”
Sonja Nyholm, reseplanerare vid Svanbäcks Bussar i Nykarleby.

Det som fick shoppingresorna att dö ut var den kraf tiga höjningen av biljettpriserna på färjan ef ter att taxfreen försvann. Genom ett
samarbete mellan bussbolagen och rederiet har man nu
kunnat dumpa priset för
shoppingresenärerna.

65 euro
För 65 euro, samma pris som
en ordinarie biljett på färjan, får man bussresa från
hemorten i Österbotten, båtresa tur och retur, mat båda
vägarna ombord och bussresa in till Umeå centrum och
Ersboda.
– Vi vill visa att vi vill satsa på passagerartrafiken
och återupprätta de gruppresor som tidigare var så populära. Vi är medvetna om

att våra ordinarie priser är
höga, men vi måste hålla
den nivån för att klara att
upprätthålla trafiken året
runt, säger Reko Märsylä, vd
på RG Line.

Torsdagar
Shoppingresorna för bussresenärerna från Vasa kommer att gå torsdagar, då passagerarmängden i vanliga
fall är låg. I planerna ingår
också att tillsammans med
ett bussbolag i Umeå skapa
ett liknande koncept för
dagsturer till Vasa.
– Ingen kan säga att det är
för dyrt. Kan vi inte få passagerare med det här priset vet
jag inte hur vi ska locka
dem, säger Reko Märsylä.
Redan nu arrangerar
bussbolagen i Österbotten

Ett samarbete mellan bussbolagen och RG Line har inneburit att biljettkostnaden för
shoppingsugna resenärer har sänkts kraftigt.
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resor till Haparanda och
Tammerfors. Den trafiken
kan komma att förflyttas
över Kvarken med en Umeåetablering.
– Det är svårt att säga hur
stort intresset blir. Från Va-

sa är det bara 25 mil till närmaste Ikea i Tammerfors,
men ef tersom Umeå redan
lockar så blir det ett tilläggsvärde. Allt som redan finns,
plus Ikea, säger Reko Märsylä.
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Tjänstemännen gick emot läkarna
– USA-operation är det enda möjliga
Landstingets tjänstemän
gick emot läkarna när de
avslog Kristoffer Olofssons begäran om att få
operera sig i USA.
Till och med chefsläkaren
Ulf Segerberg förordade
en operation.
VK har den senaste veckan
berättat om ryggmärgsskadade Kristoffer Olofsson
som för drygt två år sedan
drabbades av svåra smärtor
i den skadade delen av kroppen.
– Kristoffer Olofssons
smärtsituation är oacceptabel, säger professor Richard
Levi i ett yttrande om den föreslagna operationen.

Goda resultat
Han menar att landstinget
är skyldig att erbjuda Kristoffer adekvat behandling
även om den inte kan erbjudas regionalt eller nationellt. Därför bör Kristoffer
få möjligheten att genomföra operationen i USA.
Även landstingets egen
chefsläkare Ulf Segerberg
rekommenderar att operationen blir av.
– Den behandling som
återstår är föreslagen metod
som anses så väl dokumenterad som kan krävas och

Kristoffer Olofsson är förlamad efter en mc-olycka för elva år sedan. Sedan drygt två år är han extremt känslig i de skadade kroppsdelarna och plågas av svåra smärtor.

Svåra smärtor tvingar
honom till dyr operation
Kristoffer kan tvingas sälja sitt hus för att bli kvitt plågorna

VK den 3 september.

har goda beskrivna resultat.
Operationen kostar drygt
två miljoner kronor. Resultatet är för osäkert ansåg
tjänstemannaledningen när
de fattade sitt beslut. Ett beslut som inte går att överklaga.

Lovades operation
– Det är tydligt att alla är ense om att detta måste göras,
kommenterar
Kristoffer.
Jag har varit lovad opera-

Trots att läkarna anser att Kristoffer Olofsson måste opereras i USA säger landstingets ledning nej av ekonomiska skäl.
FOTO: PER LANDFORS
tion i Sverige men nu när det
blir USA då ska jag tydligen
betala den ur egen ficka.
Kristoffer
ifrågasätter
också om landstingets tjänstemän hade allt underlag
när de fattade beslutet om
att inte betala för Kristoffers
operation.
Det menar dock landstingsdirektör Jonas Rastad
att de hade. Beslutet grundar sig på att de måste se till
landstinget som helhet och

Rastad har tidigare pekat på
att kostnaden för operationen motsvarar 4–6 underskötersketjänster.
Rickard Levi pekar också
på att behandlingen i USA är
den bästa åtgärden.

Alternativ krävs
– Ett avvisande av ett behandlingsförsök förutsätter
enligt min åsikt en skyldighet att föreslå eller ombesörja en alternativ handlägg-

”Kristoffer Olofssons smärtsituation
är oacceptabel.”
Yttrande av Richard Levi, professor.

ning utöver vad som hittills
prövats.
Något sådant alternativ
var inte aktuellt när tjänstemannaledningen
avslog
Kristoffers begäran.
– Vi lägger oss inte i de
medicinska aspekterna, säger Rastad.

Han menar att det är en
fråga för specialisterna.
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