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Regioncentraprogrammet och skärgårdsprogrammet inleds
”Se till att naturen mår bra och att allting växer” – nye miljöminister Wallin fick ord
på vägen
Internationalism och framtidsutsikter – seminarium för lokala aktörer
Nyhetsbrev från Länsbygderådet Örebro län
Föredrag från Maaseudun PARAS-seminariet på nätet
”Glesbygdsbor är som ogräs. Vackra och Vilda. Går inte att utrota.” – boktips
Överlevnadsbok för glesbygdsbor

REGIONCENTRAPROGRAMMET OCH SKÄRGÅRDSPROGRAMMET INLEDS
Från årsskiftet börjar regioncentraprogrammet 2007-2010 och alla 35 stadsregioner och
pilotprojektet från Kauhajoki-regionen, som utsågs 2001, fortsätter i programmet. Under den
kommande perioden prioriteras stärkandet av livskraften och konkurrenskraften samt ökandet
av det sociala kapitalet. Dessutom är ambitionen att få till stånd samarbete i form av nätverk i
programregionerna.
Det nya skärgårdsprogrammet 2007-2010 inleds även. I programmet föreslås insatser för att
utveckla näringar, boende, tjänster, trafik och telekommunikationer samt miljö- och
landskapsskyddet och utveckling av kulturen. Programmet syftar bl.a. till att nyttiggöra
fritidsboendet bättre genom ett systematiskt utvecklingsarbete samt att dessutom utveckla
skärgårds- och insjöturismen genom produktutveckling och marknadsföringssamarbete. Hela
pressmeddelandet från inrikesministeriet om ändringar från årsskiftet kan läsas på webbadress
http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/6CA78EA2AEE1041DC22
5724B00363C0A.
”SE TILL ATT NATUREN MÅR BRA OCH ATT ALLTING VÄXER” – NYE
MILJÖMINISTER WALLIN FICK ORD PÅ VÄGEN
Republikens president utnämnde i fredags (29.12.2006) Stefan Wallin, ordförande för svenska
folkpartiet, till medlem av statsrådet och förordnade honom till miljöminister samt till
minister som behandlar ärenden som hör till utrikesministeriets ansvarsområde (sekretariatet
för nordiskt samarbete). Öppningsfrasen till presskonferensen fick minister Wallin av sin
sexåriga dotter Stella. På frågan vad en miljöminister riktigt skall ta sig till, fick ministern
svaret: ”Se till att naturen mår bra och att allting växer”. Pressmeddelandet om utnämningen
av miljöminister Stefan Wallin finns att läsas på statsrådets hemsida under webbadressen
http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=179457. På sin
webbplats har minister Wallin (då statssekreterare i februari 2006) försökt presentera sig och
sina associationer med hjälp av alfabetets bokstäver (http://stefanwallin.blogsome.com/fran-atill-o/). För bokstaven L, som står för landsbygden, skriver han:
”Själv uppvuxen i staden har landsbygden för mig alltid varit något speciellt. Vi skall aldrig
ge upp ambitionen att hålla hela landet livskraftigt och bebott.”

INTERNATIONALISM OCH FRAMTIDSUTSIKTER – SEMINARIUM FÖR LOKALA
AKTÖRER
Suomen Kylätoiminta ry – Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) arrangerar ett gemensamt
seminarium om internationalism och framtidsutsikter för regionala byaorganisationer och
aktionsgrupper 19-20.1 på HTC Center vid Gräsviken i Helsingfors. Dagarna är ämnade för
förtroendemän och anställda inom regionala byaorganisationer, aktionsgrupper och inom
andra lokala aktörsorganisationer. Framtidsdagen ordnas på lördag (20.1), så att även
förtroendemännen kan delta. Genom seminariet vill man öka beredskapen hos de lokala
aktörerna för internationalism och att kunna planera den kommande lokala verksamheten. Det
senare präglar det här året, då man gör upp ett nytt landsbygdsprogram för den lokala
utvecklingen. Anmälan görs senast 15.1 genom att fylla i anmälningsblanketten under
adressen http://www.kylatoiminta.fi/!file/!id2870/files/attachment/Ilmoittautumislomake19.20.1.2007.xls för vidarebefordran till e-mailadressen sylvia.manninen@kylatoiminta.fi. Hela
progammet och inbjudan till tvådagarsseminariet finns under webbadresserna
http://www.kylatoiminta.fi/!file/!id2881/files/attachment/E.paivienohjelma.doc respektive
http://www.kylatoiminta.fi/!file/!id2872/files/attachment/Paikallistoimijoidenkansainvalisyysjatulevaisuuspaivat19.-20.2007.doc.
NYHETSBREV FRÅN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN
Nyhetsbrevet Länsbygderådet Info från Länsbygderådet Örebro län presenterar aktuellt från
länet och vad som händer i landsbygdspolitiken i stort. Detta nummer (december 2006) av
nyhetsbrevet innehåller följande:
• En ljusnande framtid för Sveriges landsbygd?
• Landsbygdsprogram 2007-2013
• Leader – Möjligheter för landsbygden 2007-2013
• Landsbygdskommittés slutbetänkande
• Strukturfondsprogram 2007-2013
• Många frivilliga arbetstimmar
• samt mycket mer!
Nyhetsbrevet Länsbygderådet Info kan läsas i sin helhet under webbadressen
http://www.bygde.net/file.php/fs/hqwadUUpZRB-5TBUHmBPgIQRKEXizsfQOfTw08jFxiyeJhMVIp1f5GPxrXuReBu.pdf?target_filename=L%E4nsbygder%E5deT+i
nfo+nr+3-+06.pdf.
FÖREDRAG FRÅN MAASEUDUN PARAS-SEMINARIET PÅ NÄTET
Temagruppen för välfärdstjänster inom Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) höll i
slutet av 2006 seminariet Maaseudun PARAS i Helsingfors, till vilket inbjöds alla med
intresse för landsbygdens service, för att diskutera kommun- och servicestrukturreformens
inverkan på landsbygden och för att hitta de bästa lösningarna för landsbygdens service. Nu
finns alla föredrag (+ ett meddelande och en artikel) på nätet som länk från webbadressen
http://www.maaseutupolitiikka.fi/. Från samma länk kan man även bekanta sig med tidigare
arbeten inom temagruppen. Allt material är på finska.
Temagruppen för välfärdstjänster, som grundades 2002, följer med hur utvecklingen går för
välfärden och välfärdstjänsterna på den finländska landsbygden. I första hand inriktar man
sig på social- och hälsovårdsservicen samt servicen inom grundundervisningen.
”GLESBYGDSBOR ÄR SOM OGRÄS. VACKRA OCH VILDA. GÅR INTE ATT
UTROTA.” – BOKTIPS ÖVERLEVNADSBOK FÖR GLESBYGDSBOR
Knut Karlsson, verksam som revisor på Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva (HSSL), har
skrivit ett kåseri över boken Överlevnadsbok för glesbygdsbor. Karlsson hoppas att det är så,

som författarna skriver på bokens första sida, att glesbygdsbor inte går att utrota. Att de är
vilda, har han märkt under sina snart 18 år i HSSL:s tjänst. Den vildheten tycker han om. Han
citerar en text ur boken: ”När du hjälper den som är längst bort Att komma längst fram Är du
själv en bra bit på väg.” Så är inte vår samhällspolitik som helhet på väg i dag, skriver
Karlsson. Hela kåseriet och uppgifter om boken kan läsas på HSSL:s hemsida under
webbadress http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=558.

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 Byaservice samarbetsgrupp,
nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala organ, projektledare
som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaorganisationerna
och till olika personer/organisationer med anknytning till landsbygdsutveckling. Alla som har
något att informera om, skickar in sina bidrag till e-mailadress: kenneth.sundman@ssc.fi.
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info.
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen
ovan.

