SVENSK BYASERVICE
NYHETSBREV 24/vecka 48

1.12.2005

Innehållet i veckans Nyhetsbrev
•
•
•
•

Nya svenska representanter i SYTY-styrelsen
Eero Uusitalo utnämnd till professor
SÖB höll bykonferens i Västerbotten
Folkrörelserådet har utsett Malung till årets kommun

NYA SVENSKA REPRESENTANTER I SYTY-STYRELSEN
Byaverksamhet i Finland (SYTY) har hållit höstmöte 23.11 i Helsingfors och beslutat
enhälligt att professor Eero Uusitalo fortsätter som dess ordförande under år 2006. Bland de
nya som invaldes i styrelsen för en tvåårsperiod var representanter för de svenskspråkiga. Ny
ordinarie är Svenska Österbottens Byars Ulf Grindgärds (efterträder Stefan Andersson) och ny
suppleant Sydkustens landskapsförbunds Börje Broberg (efterträder Carita Lundin). Bland
aktionsgruppernas nya invalda kan nämnas I samma båts Gabriella Nymark-Jansson, som är
ny suppleant. Alla stryrelsemedlemmar finns uppräknade under webbadressen
http://www.kylatoiminta.fi/files/download/EeroUusitalojatkaaSYTYnpuheenjohtajana.pdf.
EERO UUSITALO UTNÄMND TILL PROFESS0R
Republikens president har vid presidentföredragningen 25.11 beviljat landsbygdsrådet Eero
Uusitalo professorstitel för hans banbrytande och framgångsrika arbete till fromma för den
finländska landsbygdspolitiken. Uusitalo har under åren 1985-2005 på ett betydande sätt
påverkat det landsbygdspolitiska systemet, aktionsgruppsarbetet, byaverksamheten och
utvecklingen av fältets forskningsarbete i Finland. Bakom ansökan om professorstiteln åt
Uusitalo står jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet, Åbo universitet, Maa- ja
metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry,
Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) och Svenska studieförbundet rf. Läs mer på webbadress
http://www.kylatoiminta.fi/files/download/MaaseutuneuvosEeroUusitalolleprofessorinarvoni
mi.pdf om utnämningen.
SÖB HÖLL BYKONFERENS I VÄSTERBOTTEN
Svenska Österbottens byar (SÖB) höll sin andra bykonferens 18-20.11. Denna gång gick
färden mot Västerbotten p.g.a. flera orsaker. Bland annat jobbar redan Västerbotten och
Österbotten tillsammans via flera EU-projekt (Interreg) och så finns på andra sidan Kvarken
en liknande förening, Kontaktnätet för lokala utvecklingsgrupper, som verkar inom
Umeåregionen och som SÖB har ett livligt utbyte med och projektplaner tillsammans med
inför nästa programperiod. Inom Umeåregionen finns projektet Stad & Land som SÖB även
planerar samarbete med. Projektet, som omfattar sex kommuner, går ut på att skapa ett
regiontänkande och samarbete genom att använda LEADER-liknande metoder. Utöver det här
är framför allt utbytet av nya fräscha ideér viktigt. Syftet med en bykonferens är att samla
byarna inom SÖB:s verksamhetsområde till gemensamma rådplägningsdagar en gång per år.
Under vistelsen i Västerbotten höll SÖB även höstmöte. Som ordförande fortsätter Ulf
Grindgärds. På webbadressen http://www.byar.fi/document.asp?id=rbtcjkrsmbv finns mer att
läsa om konferensen.

FOLKRÖRELSERÅDET HAR UTSETT MALUNG TILL ÅRETS KOMMUN
Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva har i närmare 20 år delat ut pris till årets kommun. På
höstmötet (24.11) i Stockholm föll valet denna gång på Malung kommun för dess uthålliga
arbete med byutvecklingsgrupper och hjälp till byalag. Kommunen prisas för sitt
obyråkratiska och okomplicerade arbete med byutvecklingsgrupper, vilket bl.a. resulterat i att
det finns kooperativ i tre olika byar i kommunen. Kooperativen utför bl.a. hemtjänstarbete åt
kommunen och kan sålunda skapa både arbetstillfällen och underlag för annan service att
överleva. Mer att läsa om utmärkelsen finns under webbadressen
http://www.moratidning.se/artikel.asp?id=1423751.

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.

