SVENSK BYASERVICE
NYHETSBREV 21/vecka 21

23.5.2006

Innehållet i veckans Nyhetsbrev
•
•
•
•
•
•

Globalisering - räddning för glesbygden
Kaj Boström årets österbottning 2006
Österbottens nya landskapsprogram sammanställs som bäst
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GLOBALISERING - RÄDDNING FÖR GLESBYGDEN
Tillgänglighet spelar en avgörande roll om en by skall utvecklas eller avvecklas. Men
glesbygden kan lyfta med kreativitet och globalt tänkande. I den glesa glesbygden tror Johan
Wiklund, professor i entreprenörskap vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och
ledare för ett nystartat forskningsprojekt om företagande på landsbygden, att man skall rikta
sig mot den globala marknaden. Skulle man ändå ha en hel del besvär med att ta sig till och
från Stockholm och andra städer - ja, då kanske det är lika bra att satsa på kunder i New York
eller London. Den glesa glesbygden kan utnyttja globaliseringen, säger Wiklund, som trodde
att de jämtländska små osttillverkarna mest skulle sälja lokalt, men deras marknad är mer i
Stockholm. Den skulle även kunna vara i London. När det gäller, vad som gör att en bygd
utvecklas eller inte, så finns det likheter: tillgängligheten, om man kan ta sig till Stockholm
och om det finns bredband. Brist på språkkunskaper kan vara ett problem, ifall man vill nå ut.
Lokal kraftsamling är en annan sak, som har stor betydelse. Johan Wiklund tror stenhårt på att
byalag, lokal kraftsamling och att frigöra kreativitet, kan påverka väldigt mycket. I den studie,
Småföretagens villkor i lands- och glesbygd, som snart skall presenteras, pekar utredaren Inez
Backlund på Glesbygdsverket även hon på människors egen kraft. Väldigt mycket spelar in
om en by utvecklas - bra vägar, skola, bredband och annan service. Några få människors
initiativ kan få en by att blomma upp. Men för att skapa en stabil utveckling, behövs mer.
Hela artikeln kan läsas på webbadressen http://www.lantbruk.com/Article.jsp?article=29174.
I Glesbygdsverkets definition av gles- och landsbygder är möjligheten att nå service och
arbete avgörande. Bor man i en glesbygd, så har man mer än 45 minuters bilresa till
närmaste tätort större än 3 000 invånare. En glesbygd har även öar utan fast
landsförbindelse. Definitionen kan inkludera både landsbygd och tätorter upp till 3 000
invånare.
KAJ BOSTRÖM ÅRETS ÖSTERBOTTNING 2006
Landskapsstyrelsen för Österbottens förbund har valt direktör Kaj Boström till årets
österbottning. Priset utdelades 18.5 på landskapsdagen i Vasa. Boström har sedan 1966 lett
det familjeföretag, Oy E. Boström Ab (www.oybostromab.com), inom bageribranschen som
hans far grundade 1939. Företaget sysselsätter ca 30 personer på landsbygden i Lepplax,
Pedersöre. I fjol utsågs museichef Anne-Maj Salin till årets österbottning och år 2004 andra
finansminister Ulla-Maj Wideroos. Årets österbottning kan vara en person som genom sin
verksamhet har främjat samhörigheten i landskapet, landskapets ekonomiska utveckling eller
den österbottniska kulturen.

ÖSTERBOTTENS NYA LANDSKAPSPROGRAM SAMMANSTÄLLS SOM BÄST
Beredningen av Österbottens nya landskapsprogram för åren 2007-2010 är nu så långt
hunnen, att ett första utkast till landskapsprogram håller på att sammanställas. Avsikten är att
det första utkastet till landskapsprogrammet skall behandlas i juni och därefter utarbetas ett
andra utkast, som torde bli klart i början av hösten. Programmet föreläggs sedan
landskapsfullmäktige för godkännande i slutet av året. Vad är då ett landskapsprogram?
”Ett landskapsprogram är ett planeringsdokument som realiserar de långsiktiga riktlinjerna i
landskapsöversikten för Österbotten, Två språk, ett mål, och som upptar mål för utvecklingen
i landskapet, de för utvecklingen viktigaste projekten, och andra väsentliga åtgärder som
behövs för att uppnå målen samt en finansieringsplan. Landskapsprogrammet utarbetas för
fyra år i sänder och bereds i nära samverkan med de statliga myndigheterna och
kommunerna samt de sammanslutningar och organisationer som deltar i regionutvecklingen
och med övriga motsvarande parter.”
Utarbetandet av Österbottens landskapsprogram och beredningsgrupperna finns under
webbadresserna http://www.obotnia.fi/pdf/IMbrev_22-2-2006.pdf respektive
http://www.obotnia.fi/pdf/MAO_arbetsgruppen21.3.2006.pdf.
HÖR LANDSBYGDSPROFESSORERNAS ÅSIKT OM LANDSBYGDSUTVECKLINGEN
Ett landsbygdspolitiskt seminarium, Maaseutupolitiikan Seminaari, hålls 19-20.6 i Orivesi. På
seminariet ger landsbygdsprofessorerna sina synpunkter på landsbygdsutvecklingens nuläge
och framtid. Arrangörer är Eräjärven Kehittämisyhdistys ry (ansvarar för arrangemangen),
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, Orivesi stad, Oriveden opisto och det riksomfattande
landsbygdsprofessurprojektet. Anmälan skall göras senast 31.5 på e-mailadress
eky@erajarvi.net. Programmet finns att läsas under webbadressen
http://www.mmm.fi/ytr/Hanketoiminta/Hankeseminaarit/Hankeseminaari%202006/Maaseutu
seminaari%202006.pdf.
LEDIGA PLATSER PÅ KURS I LANDSBYGDSUTVECKLING
Det finns just nu (19.5) 6 platser kvar (34 anmälda) på kursen Introduktion till
landsbygdsutveckling (10 poäng), som ordnas av Sveriges lantbruksuniversitet och startar i
september och pågår till maj 2007 (ca 8 h/vecka). Under kursen får du lära känna andra
kunniga landsbygdsutvecklare och möta både forskare och praktiker som föreläsare på de fem
obligatoriska träffarna, som ordnas på olika håll i Sverige. Arbetet sker via Internet och e-post
med inlämningsuppgifter och grupparbete. Kursen utgör första steget i en magisterutbildning
för yrkesverksamma landsbygdsutvecklare (40 poäng). För mer information och anmälan till
kursen, se webbadress http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=342.
ANMÄL ER TILL SEMINARIET ”FRÅN INFORMATION TILL INTERAKTION”
Samarbetsgruppen SAG och Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar
2.6 på kulturcentret på Hanaholmen ett seminarium om medborgarhörande, Från information
till interaktion, erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, medborgarorganisationer och forskare i
Finland och Sverige. Deltagandet är kostnadsfritt, liksom lunchen. Anmälan skall göras senast
25.5 per e-mail till christina.lindh@vm.fi. För mer information och program se bilaga.

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@ssc.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-sidor
för mera info.

