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BYARUNDOR OM BYAPLANER OCH AVLOPPSVATTENHANTERING 
Det är dags att tänka på byinvånarnas framtid i kommande kommunreformer. Men för att få 
sin röst hörd, behöver man ha konkreta genomtänkta förslag till åtgärder som kan användas 
både vid ansökning om finansiering och framställa krav och önskningar till myndigheter. Alla 
österbottniska byar har nu möjlighet att få hjälp med att skriva en byaplan eller uppdatera sin 
plan och komplettera med en handlingsplan i projektet Byplan 2005, som just har påbörjats i 
Svenska Österbottens Byar (SÖB). Två möten om avloppsvattenhantering, samt upprättande 
av Byaplaner har hållits (11.10 i Lappfjärd och 12.10 i Korsnäs). I tur står nu Vörå (18.10 i 
Rökiö kvarnstuga) och Öja (19.10 i Öja bycenter). Anmälan till SÖB:s byaombud Katarina 
Westerlund, mobil 050 313 2769 eller projektledaren för Byplan 2005 Eva Nordling, mobil 
0400 565 986. 
 
LEADER-, ELMA- OCH LANDSBYGDSPROGRAM 
Europeiska unionens råd antog på (2 677:e) mötet 19-20.9 i Bryssel bl.a. en förordning för 
genomförandet av politiken för landsbygdsutveckling för perioden 2007-2013, genom vilken 
man inrättar en europeisk jordbruksfond för landsbygdsutveckling (EJFLU). Bland de 
viktigaste ändringarna i förhållande till det ursprungliga förslaget kan nämnas att 
gemenskapsstödet för LEADER-dimensionen ligger kvar på 5 %. För de tio nya 
medlemsstaterna har emellertid den sammantagna bidragsandelen från fonden fastställts till i 
genomsnitt 2,5 %. Vidare har man för slutskedet av programtiden (2011-2013) slopat den 
planerade reserven för LEADER på 3 % av budgeten för landsbygdsutveckling. Mer om vad 
som beslöts och inte beslöts på Europeiska unionens råds möte i Bryssel finns att läsa på 
webbadressen http://ue.eu.int/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/sv/agricult/86552.pdf. 
Landsbygdsavdelningen vid Österbottens TE-central ber kommuner och samarbetsparter 
observera, att ett utkast av den regionala delen av landsbygdsprogrammet 2007-2013 kommer 
för utlåtande senast i slutet av oktober. Svarstid utgör då november så att programmet ska 
hinna färdigställas helt t.o.m. 15.12. ELMA-programmet har inletts, men utvecklingsprojekt 
kan lämna in ansökan först fr.o.m. 2.1.2006. Blanketter finns på webbadressen 
http://lomake.mmm.fi. Se Elma-program. 
 
 
VAD HAR HÄNT? 
Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara 
av allmänt intresse för alla! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 
Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de 
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom 
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 



organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress: 
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-
sidor för mera info. 


