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Konferens om regional utveckling och tillväxt
Politik och Jill Johnson på den svenska landsbygdsriksdagen 2006
Informationsmöte om att bygga bynät
Landsbygdsmässan Elma

KONFERENS OM REGIONAL UTVECKLING OCH TILLVÄXT
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och medarrangörer ordnar en konferens,
Regionernas tillstånd, i Åre 15-16.11. Man samlar och koncentrerar kunskapsutvecklingsbehovet för den regionala utvecklingspolitikens område till en nationell konferens.
Utvecklings- och tillväxtförutsättningar analyseras och diskuteras i såväl storstads- som
glesbygdsregioner. Konferensen börjar genom en beskrivning och analys över den regionala
utvecklingen. Från denna utgångspunkt bjuder man in till seminarier, debatter och möten i
parallella fora och kunskapsrum, för att diskutera utvecklingen och dess förutsättningar mer i
detalj. Konferensen utmynnar i en gemensam diskussion om hururvida utvecklingen även
kommer att kräva förändringar av politiken. Mer information finns under webbadressen
www.itps.se/kalendarium/regionernas_tillst05.htm.
POLITIK OCH JILL JOHNSON PÅ DEN SVENSKA LANDSBYGDSRIKSDAGEN 2006
Den svenska Landsbygdsriksdagen (9:de) i Borås 31.3-2.4.2005 kommer enligt organisatören,
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, att överträffa sig självt, vad gäller arrangemanget.
Man har fått ett fantastiskt gensvar, speciellt från de lokala grupperna i Sjuhärad. Samtliga
partiledare är inbjudna till paneldebatt. Under lördagen (1.4) kommer upp till 30 byagrupper
att ta emot folk på hemmaplan och stå värdar för olika seminarier. Jill Johnson är bokad som
huvudartist på galakvällen. Landsbygdsriksdagen anordnas vartannat år och syftar till att bilda
opinion i landsbygdsfrågor, samt till att ge inspiration åt alla de eldsjälar som är verksamma
inom lokala utvecklingsgrupper och organisationer runt om i Sverige. Mer om den svenska
Landsbygdsriksdagen finns på webbadressen www.bygde.net/landsbygdsriksdagen. Här
nedan följer texten från en presskonferens, som hölls 19.10 på Åhaga i Borås, där man annars
kommer att hålla till under Landsbygdsriksdagen.
”En stor folkfest och en manifestation för att synliggöra landsbygdens värden!
Landsbygden som livsmiljö är en fråga om helhetssyn och långsiktig hållbarhet. De flesta av
oss på landsbygden har inget eller väldigt lite att göra med traditionellt jordbruk. Lika lite
som att innerstadens och förorternas problematik kan klumpas ihop, lika lite kan de olika
grupperna utanför storstäderna likställas. Vi behöver en egen landsbygdspolitik! Regeringen
verkar ha förstått vilken glömd resurs och tillväxtfaktor landsbygden är, och har därför
tillsatt Landsbygdskommittén.
- Under tre dagar är det landsbygden som är i fokus, och regeringens utredare kommer aktivt
att delta för att få större kunskap om landsbygdens möjligheter, och då speciellt med våra
lokala utvecklingsgrupper som bas, säger Eva Johansson, vice ordförande i Folkrörelserådet
Hela Sverige ska leva och projektledare för Landsbygdsriksdagen 2006. Förutom rikspolitik

och partiledardebatt kommer 25-30 seminarier att hållas runtom i Sjuhärad. Cirka 1000
deltagare kommer att bussas ut på landsbygden under en dag, och pusslet med logistiken är
ett kapitel för sig! Och så blir det förstås glitter och glamour under galakvällen, med
uppträdande av en av landsbygdens egna ambassadörer Jill Johnson”.
Vår egen finlandssvenska Landsbygdsriksdag (även den 9:de i ordningen) hålls också den
nästa år. Denna gång står västra Nyland i tur med Västnylands Byar som regional arrangör.
Plats och tid är ännu inte fastställda. Få se om man i västra Nyland kan överträffa senaste
landsbygdsriksdag i Yttermark!!!
INFORMATIONSMÖTE OM ATT BYGGA BYNÄT
I Dynamohuset i Närpes hålls ett informationsmöte 29.11 kl. 19.00 om att bygga bynät i egen
regi i våra byar. På mötet får man lära sig det koncept enligt vilket man bl.a. inom Kungälv
kommun grundat ca 30 byvisa andelslag, som byggt egna fibernät i egen regi enligt ett
gemensamt koncept. Till mötet inbjuds byar inom kommunerna Kristinestad, Närpes, Korsnäs
och Malax, men andra byar i Österbotten är också välkomna. För mer information och
anmälan se webbadressen http://www.byar.fi/document.asp?id=4gz7pofo8mg.
LANDSBYGDSMÄSSAN ELMA
Att bo och vara företagare på landet är teman för landsbygdsmässan ELMA som ordnas 2527.11 i Helsingfors Mässcentrum. På mässan ställer Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp
(YTR) och Nylands TE-central ut i en gemensam avdelning, där mässbesökarna får veta hur
det är att bo, leva och utöva företagsverksamhet på landsbygden. YTR och Nylands TEcentral ordnar även program på scenen i mässcentret, där bl.a. jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja svarar på ungas frågor om att bo på landet. Mer information om mässan finns
under webbadressen www.elmamessut.fi.

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.

