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Nordiska nätverket Kyst og Fisk inbjuder till framläggning av ”papers” inom temat
kustsamhällen i nya förvaltningssystem
Nytt nummer av Flash News från Leader+ Contakt Point
Leader Kompetenspool – persondatabas inom Leader
Ungdomar på agendan när YTR:s kulturtemagrupp höll forum
Bredband underlättar finländskt-svenskt skärgårdsprojekt
Byaförening tog över ansvaret för byggandet av unik flottbro

NORDISKA NÄTVERKET KYST OG FISK INBJUDER TILL FRAMLÄGGNING AV
”PAPERS” INOM TEMAT KUSTSAMHÄLLEN I NYA FÖRVALTNINGSSYSTEM
Presentationer (”papers”) kan framläggas för Kyst og Fisks workshop under temat Coastal
communities in new management systems. Syftet med workshopen, som hålls 29-31.8 på
Hirtshals i Danmark, är att skapa en översikt över nuvarande och kommande nordisk
forskning om kustsamhällen inom de nya förvaltningssystemen. Man vill även etablera en
dialog med användarna av forskningen. Därför inbjuds även representanter från
förvaltningsinstitutioner, miljögrupper, handel och industri, samt människor från andra grenar
inom fiske. Deadline för framläggning av presentationer är 15.6. Mer information om
workshopen och bakgrunden för etablerandet av nätverket finns under webbadressen
www.kystogfisk.dk.
NYTT NUMMER AV FLASH NEWS FRÅN LEADER+ CONTACT POINT
Senaste numret (nr 59, 30 maj 2007) av Flaxh News Leader+ Observatory innehåller följande
nyheter:
• I fokus – Bosnien och Hercegovina
• Konferens om sysselsättning 2007
• Kompanjonskapet Blackdown Hills AONB:s konferens
• Konferens om kunskap genom nätverk: att digitalisera kultur i Tyskland och Europa
• Seminarium om att skapa och integrera regionalt mervärde i utvecklingsstrategin
• Nyhetsbrevet ManagEnergy newsletter är nu tillgängligt online
• Medborgarperspektiv på landsbygdsområden i morgondagens Europa
• Nya skrifter – samarbete inom Leader+ och LAG-handbok
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap (lokal aktionsgrupp i Ungern söker parter)
På webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/59_en.pdf finns
senaste numret (här på engelska) av nyhetsbrevet.
Flash News, som erbjuder regelbundna nyheter om vad som händer inom
landsbygdsutveckling, både inom Leader+ -aktiviteter som intressanta publikationer på EUnivå, utkommer var 15 dag och är tillgänglig på fem språk: engelska, franska, tyska,
italienska och spanska. Flash News är också ett redskap för att informera och bli informerad
om Leader+, inkluderande samarbete inom transnationella projekt.
LEADER KOMPETENSPOOL- PERSONDATABAS INOM LEADER

Det finns nu en sökbar databas över personer med erfarenheter av Leader tillgänglig på
Contact Points webbplats. Verksamhetsledare, utvärderare, forskare, ordförande,
myndighetsrepresentanter m.fl. från medlemsstater, som arbetat med Leader i olika positioner,
gör sin kompetens tillänglig genom kontaktuppgifter och beskrivning av det som är deras
specialitet. Leader Kompetenspool är öppen för alla, som har erfarenheter av Leader att dela
med sig av, och som vill registrera sig. Länk till Kompetenspoolen (som är på engelska) finns
under webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/index_sv.htm. Eventuella
frågor kan sändas till e-mailadressen LCP-info@leaderplus.org. Se även Svenska Nätverket
för Leader+ under webbadressen www.leaderplus.se.
UNGDOMAR PÅ AGENDAN NÄR YTR:s KULTURTEMAGRUPP HÖLL FORUM
Kari Paakkunainen, från nätverket för ungdomsforskning Nuorisotutkimusverkosto,
presenterade under forumet sin nya undersökning om ungdomars företagsamhetsåsikter. De
populäraste företagsbranscherna bland ungdomar är kultur, data och media. Följande på listan
är branscher som hör till djur, natur och upplevelsetjänster, samt social- och hälsoservice. Sett
ur landsbygdsutvecklingens synvinkel är ungdomars företagsamhet ett mycket intressant
tema. Forskare Mikko Salasuo understödde att man ventilerar ungdomskulturens och -arbetets
förändring i landsbygdskommunerna. Det globala och det lokala sammanblandas i
ungdomskulturen, liksom också kollektivitet och individualitet. Även forskare Katriina
Siivonen från Åbo universitet talade om kulturens förändring. Kulturen är föränderlig och
mångfaldig, ty individer och kulturen är i rörelse och i växelverkan med varandra. Under
forumet fick även ungdomar som bor på landet komma till tals. Suupohjan kehittämisyhdistys
presenterade sitt projekt VIISIKKO, i vilket man aktiverar ungdomar att projektifiera sina
egna idéer. En stor del av de ungdomar som bor på landet, är intresserade av
landsbygdsutveckling och anser en flyttning tillbaka till hembygden som en möjlighet t.ex.
efter studierna. Man bör ändå ta i beaktande ungdomarnas särskilda behov och utveckla nya
tillvägagångssätt, så att de ungas röst skulle hörsammas i landsbygdsutvecklingen.
Undervisningsministeriet fortsätter att behandla temat. Uppgifterna (på finska) finns på YTR:s
hemsida under webbadressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/?371_m=405&s=4.
Kulturforumet, som arrangerades av Landsbygdspolitikens samarbetsgrupps (YTR:s)
kulturtemagrupp tillsammans med undervisningsministeriets ungdomsenhet, hölls i måndags
under temat ungdomar som landsbygdens potential, Nuoret maaseudun mahdollisuutena. I
forumet deltog representanter för centralförvaltningen, utbildningen, ungdomsorganisationer
och lokala aktionsgurpper, samt forskare. I forumet behandlades ungdomars företagsamhet,
medborgarpåverkan och ungdomskulturens förändring. Ämnena pejlades även i förhållande
till det nya utvecklingsprogrammet för barn- och ungdomspolitiken.
BREDBAND UNDERLÄTTAR FINLÄNDSKT-SVENSKT SKÄRGÅRDSPROJEKT
Fyra personer från fyra platser, Åland, Pargas och Möja och Arholma i Stockholms skärgård,
delar på ett projektledarskap om ungdomar i skärgårdsmiljö. Det här möjliggörs av att de kan
träffas uppkopplade på Skype-konferenser och dela arbetsmaterial på ett sätt som ger helt
andra förutsättningar för dylika projekt. Ungdomarna deltar aktivt i projektet, men de tar till
sig den nya tekniken – mejlar och chattar – mycket naturligare, viket är ett bra sätt att bredda
kontaktytorna, menar Agneta Österman, som är personen i Möja och som med mobilt
bredband har kunnat förvandla restiderna till arbetstider. Dessutom har det öppnat för annars
omöjliga uppdrag. Efter 25 år som bofast i skärgården är Österman fullt införstådd med
regionalpolitisk problematik, att få jobben dit och fungera där. I dag går det att distansarbeta,
utan att känna sig bortkopplad. Undersökningar om vad som är viktigast för att kunna utöka
befolkningen i skärgården, visar att det är kommunikationer (fysisk transport), bostäder och

uppkopplingsmöjligheter. Uppgifterna är hämtade ur en artikel i onsdagens nätupplaga av
Dagens Nyheter på webbadress http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=660038.
Projektet BUS (barnens och ungdomarnas skärgård) är ett samarbetsprojekt mellan
Stockholms-, Ålands-, Egentliga Finlands- och Västra Nylands skärgårdsområden. Projektets
huvudmålgrupp är ungdomar i åldern 13-19. I projektet, som har svenska som språk, ingår
Region Åboland som ansvarar för koordinering och ekonomi, SKUNK
(Intresseorganisationen för ungdomar i skärgården rf) på Åland och SIKO (Skärgårdens
Intresseföreningars KontaktOrganisation) i Stockholms skärgård. Utöver detta samarbetar
projektet med kommunerna, organisationer, föreningar, skolor och företag. Projektets
webbsida är www.moja.nu/bus.
BYAFÖRENING TOG ÖVER ANSVARET FÖR BYGGANDET AV UNIK FLOTTBRO
Den unika flottbron i Perus, Syd-Österbotten är åter på plats i Lappfjärds å efter en paus på ett
år. Perus Byaförenings ordförande Allan Nyholm låter berätta att ett manskap om 12 personer
arbetade dygnet runt för att ”lägga ut” bron på tisdagen. Byaföreningen tog över ansvaret för
byggandet av flottbron, eftersom den fortfarande är viktig för lättare trafik. Flottbron har
dessutom ett stort kulturvärde och kan betraktas som en turistattraktion. Bron är i dagens läge
den enda i sitt slag i hela gamla Vasa län. Enligt Nyholm är utläggandet av den femtio meter
långa bron både tungt och krävande. För kostnaderna fås 85 procent i statsstöd. Under
webbadressen http://internytt.yle.fi/artikel.php?id=102026 finns uppgifterna, vilka är hämtade
ur YLE:s Internytt (13.6).

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!
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.
Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma
med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@ssc.fi. Ifall någon inte vill
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.

