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Landsbygdsutvecklingsprogrammet 2007-2013 på Åland
Forum Östra Nyland
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Medborgarforum

LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAMMET 2007-2013 PÅ ÅLAND
Ålands landskapsregering (LR) har bjudit in olika organisationer för utarbetande av det nya
landsbygdsutvecklingsprogrammet 2007-2013. I det nya programmet kommer LEADER nu
att ingå. Seminariet, som hålls på Naturbruksskolan 1.11 kl. 9-11.30, besöks av inspirationsföreläsaren Reinhold Lennebo, tidigare VD för LRF i Sverige. Det förs även en diskussion
under ledning av Kaj Rosbergs kring näringens behov i ett nytt landsbygdsutvecklingsprogram. Efter den allmänna föreläsningen deltar Mikael Erickson från Ålands
bildningsförbund (ÅBF) i den av LR tillsatta arbetsgruppen för att utarbeta förslag och
åtgärder för en diversifierad ekonomi och livskvalitet på landsbygden med information om
LEADER. Detta är nu fortsättningen på det arbete som inleddes av ÅBF i våras med bl.a. en
lång diskussion med Eero Uusitalo och möten i Bryssel, Helsingfors och framtidssymposiet
som ÅBF arrangerade på Åland. Slutprodukten heter En fungerande LAG på Åland.
Projektnamnet, för att introducera LEADER på Åland, är Ålands tekniska stödprojekt.
Initiativtagare och ansvarig för projektet är Mikael Erickson på Ålands bildningsförbund r.f.
Projektet har ännu inte erhållit finansiellt stöd.
FORUM ÖSTRA NYLAND
Nästa seminarium för Forum Östra Nyland, det tredje i ordningen, hålls på Kuggomskolan i
Pernå 3.11 kl. 16.30. Temat är: 20 kommuner i Finland - vilka gymnasier och yrkesskolor
kommer att överleva i Östra Nyland? Man kommer att fokusera på de mycket omdiskuterade
kommunsammanslagningarna och ändringar i servicestrukturen. Seminariets ordförande och
diskussionsledare är professor Krister Ståhlberg från Svenska kulturfonden. Seminariet inleds
med en rapport angående PARAS-projektet och allmän bakgrund av landskapsdirektör Jaakko
Mikkola. Därefter följer förberedda inlägg av Jan Lindh från Lovisa gymnasium, Harriet
Ahlnäs från Prakticum och Ingeborg Rask från Sydkustens landskapsförbund. Tillställningen
är öppen för allmänheten och kostnadsfri. För mer info och anmälan kontakta Anita
Nybondas, tel. 0400 571 297, e-mailadress anita.nybondas@svefol.net. Arrangörer är Svenska
studiecentralen, Svenska kulturfonden, Sydkustens landskapsförbund och Kuggomskolan.
Forum Östra Nyland (FÖN) bildades sommaren 2004. Bakom idén står Svenska
studiecentralen och Svenska kulturfonden tillsammans med Kuggomskolan. Man har strävat
till att bl.a. med hjälp av forumet göra skolan till ett finlandssvenskt utvecklingscentrum för
nejdens olika föreningar och projekt som sysslar med regionala utvecklingsfrågor. FÖN riktar
sig till den s.k. gräsrotsnivån, d.v.s. föreningar och andra medborgarorganisationer och aktörer
inom den tredje sektorn och erbjuder ett öppet forum för att samlas, diskutera aktuella frågor,
träffas och bilda nätverk, byta erfarenheter och påverka utvecklingen i den egna byn,
närsamhället och regionen.

SÖB:s BYKONFERENS II
Svenska Österbottens Byars (SÖB:s) Bydagar hålls denna gång i Västerbotten 18-20.11.
Platser som besöks är Umeå, Hällnäs och Lycksele. I programmet ingår bl.a. studiebesök,
SÖB.s höstmöte, presentation av projektet Byaplan 2005 och av Årets by i svenska
Österbotten. En till två medlemmar från varje medlemsby kan anmäla sig. För icke
medlemmar är priset högre. På webbadressen www.byar.fi/document.asp?id=v6v9e3sre6
finns mer info om programmet och till vem man skall anmäla sig.
MEDBORGARFORUM
Digitalisering och organisationerna är temat för det Medborgarforum som ordnas 2.12 kl.
13.30-16.00 på hotell Vaakuna, Rewell Center i Vasa i samband med Svenska
studieförbundets höstmöte. Tillställningen öppnas av kanslichefen för Svenska folkskolans
vänner Christoffer Grönholm. Därefter talar programdirektören Gunilla Ohls från Finlands
Svenska Television över frågeställningen Hur kan de finlandssvenska organisationerna
underlätta övergången till digital TV? Jan-Erik Granqvist från Österbottniska TV-kommittén
tar sedan vid. Hans ämne är SVT:s synlighet i Svenskfinland från år 2007 ur ett
medborgarperspektiv. Tillfället avslutas med diskussion. Inträdet är fritt. Anmälan görs till
Anna-Karin Öhman på SSC:s kansli i Vasa senast 28.11, tel. 06-320 4150 eller e-post sscvasa@ssc.fi. Arrangör är SSC/Medborgarforum.

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 webbsidor för mera info.

