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Pressmeddelande från I Samma Båts höstmöte
Klart med bredbandsstrategi och förslag till landskapsplan för landskapet Österbotten
Havets hus får fortsatt finansiering
Idéer för en vision om landsbygds EU

PRESSMEDDELANDE FRÅN I SAMMA BÅTS HÖSTMÖTE
Föreningen I samma båt har hållit sitt ordinarie höstmöte 22.11 i Villa Apollo. Till ordförande
valdes Stefan Långström, medan Gabriella Nymark-Jansson fungerar som föreningens
verksamhetsledare. Under år 2006 kommer det uppskattningsvis att finnas 450 000 euro för
lokala projekt. Föreningen har fått in över 150 finansieringsansökningar under perioden maj
2001 - november 2005, av vilka 111 ansökningar godkänts. Föreningens uppgift är att
utgående från skärgårdsbornas egna värderingar och behov, befrämja nya och hållbara
alternativ för utvecklingen av skärgården i Egentliga Finland. Som bilagor medföljer
pressmeddelandet från 14.12 samt listan med de projekt som förordats av styrelsen sedan juni
2005.
KLART MED BREDBANDSSTRATEGI OCH FÖRSLAG TILL LANDSKAPSPLAN FÖR
LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN
Statsrådet fattade i januari 2004 ett principbeslut om en nationell bredbandsstrategi. Varje
landskapsförbund skall tillsammans med sina medlemskommuner göra upp en egen
bredbandsstrategi. Målet är att alla finländare före utgången av år 2005 skall ha tillgång till
snabba, regionalt täckande och rimligt prissatta dataförbindelser. Den nuvarande kapaciteten i
Österbotten är god, men kommer dock inte att räcka på sikt, eftersom den mängd data som
färdas i nätet dubbleras var sjätte månad. För att säkerställa att datakommunikationen i
landskapet skall ha optimala grundförutsättningar, lägger bredbandsstrategin fram förslag till
åtgärder som bör vidtas åren 2006-2010. Österbottens bredbandsstrategi utgår ifrån tanken på
ett landskapsnät, som skall sammanbinda alla orter i landskapet och öppna möjligheter för
hushållen, näringslivet och den offentliga sektorn. Målnivån för överföringsförmågan i
landskapet är högkvalitativ symmetrisk överföring av rörlig bild i realtid, vilket i huvudsak
måste baseras på optisk fiber som når ända fram till användaren. På sikt är tanken att
landskapsnätet även skall kunna sammanlänkas med närliggande nät av samma karaktär.
Bredbandsstrategin var uppe till behandling 12.12 i landskapsstyrelsen vid Österbottens
förbund.
Planhandlingarna för ett förslag till landskapsplan för Österbotten är klara.
Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund godkände på mötet 12.12 planhandlingarna.
Förslaget till landskapsplan framläggs officiellt till påseende 16.1-15.2.2006 i förbundets
ämbetsverk och i kommunerna. Landskapsplanen torde kunna föreläggas miljöministeriet för
fastställande under nästa år.
HAVETS HUS FÅR FORTSATT FINANSIERING

Mål 2-projektet Havets Hus - kunskaps- och innovationscenter beviljades fortsatt finansiering
för år 2006 (ur Europeiska regionala utvecklingsfonden högst 28 060 euro, statlig
medfinansiering högst 20 000 euro). Målet är att på Fjärdskär i Korsholms kommun skapa ett
kunskaps- och innovationscenter som skall verka som 1) en samordnande instans för olika
skärgårdsfunktioner, 2) ett kulturgeografiskt center, 3) ett center för audiovisuell presentation
av naturen, 4) ett geologiskt forskningscenter i Kvarken, möjligen även som ett center för
landsbygdsforskning, 5) en inkörsport till det eventuella världsarvsområdet i Kvarken, 6) hela
landskapets naturvetenskapliga center för natur- och miljöfostran och 7) en ekonomiskt
lönsam helhet där de olika funktionerna stödjer varandra så att antalet besökare blir
tillräckligt. Huvudman för projektet är Korsholms kommun. Uppgifterna är hämtade ur
landskapsstyrelsen vid Österbottens förbunds protokoll från 12.12. Mer projektnyheter från
Österbottens förbund finns att läsa i Nyhetsfaxet ~Uutisfaksi på webbadress
http://www.obotnia.fi/pdf/Uutisfaksi%20_10-2005.pdf.
IDÉER FÖR EN VISION OM LANDSBYGDS EU
Vid PREPARE Gathering, som hölls i början på oktober i Litauen och samlade 78 deltagare
från 21 länder i Europa, kom man till en konsensus om deklaration för ”Ideas towards a
Vision för Rural Europe”. Visionen bör utgå ifrån de värden som man associerar med
landsbygden. Dessa värden inkluderar: a) varaktighet, deltagande, partnerskap och ett bottomup tillvägagångssätt, b) stabilitet och kontinuitet i landsbygdssamhällen, c) rättighet för alla
att fritt kunna välja boningsställe, d) samarbete och respekt för andras intressen, inkluderande
medborgare från andra kontinenter, e) aktiv växelverkan mellan stad och landsbygd och f)
respekt för miljön, inkluderande natur- och kulturella resurser. Visionen är holistisk och
integrerad, nära relaterad till det som är utmärkande för varje område. Den ger ett balanserat
synsätt på sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter för framtida landsbygdsområden.
Visionen borde genomföras och implementeras av regeringar, organisationer och invånare i
Europa, såväl stad som landsbygd. På europeisk nivå borde den ingå i behandlingssättet och
programmen. Visionen borde också reflekteras i nationella, regionala och lokala förfaranden
och program som berör speciella egenarter och behov hos landsbygdsområden i varje land och
region.

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.

