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Fiskerifolk bildar Leader-liknande aktionsgrupper
HSSL:s Hållbara bygder 2 fokuserar på klimat, energi och miljö
Strukturförändringar på landsbygden och i Svenskfinland – diskussions- och idédag
med inledande teaterföreställning
Läs senaste nummer av Flash News
Tillväxtmål i småföretag, integration och regional utveckling, Leader – läs
Glesbygdsverkets senaste nyhetsbrev
Lovisa eller Borgå? – dagen D närmar sig för kommunerna i Lovisanejden, debatten
blir hetare i Pernå

FISKERIFOLK BILDAR LEADER-LIKNANDE AKTIONSGRUPPER
Sydkustens fiskerigrupp, som är under varande, hoppas få tre miljoner euro för att gynna
fiskerinäringen. Gruppen kallar sig Esko (förkortning av Etelä-Suomen kalatalousohjelma)
och täcker kusten från Hangö till Vederlax. Bakom gruppen står Nylands fiskarförbund, Södra
Finlands havsfiskarförbund, Pomoväst rf och Idässä Itää ry – Gro i Öst rf, samt TEcentralerna i Nyland och Sydöstra Finland. Det är fråga om ett försök av Leader-typ, men där
pengarna styrs till projekt som gynnar fiskerinäringen. Programmet har sammanlagt tio
miljoner euro att förfoga över under en treårsperiod. Det blir dock hård konkurrens om
gruppengarna, då jord- och skogsbruksministeriet väntar tiotalet ansökningar (sista
ansökningsdag 12.10), varav fyra till sex grupper godkänns. Särskild vikt fästs vid gruppens
föreslagna utvecklingsstrategi, hur mycket nytänkande den innehåller och vilken nytta
åtgärderna bedöms ha för den lokala fiskerinäringen. På yrkesfiskarnas förbund säger vd Kim
Jordas, att man nog uppmuntrar lokala krafter att ansöka om pengar, men att de inte är hemskt
begeistrade av idén. Uppgifterna ingick i senaste veckas upplaga (5.10) av tidningen
Landsbygdens Folk.
Ekenäs stadsstyrelse fattade beslut i måndags (8.10) att ge Sydkustens fiskerigrupp 5 000
euro per år för att bilda fiskerigruppen. Ekenäs stad för även diskussioner med fiskare på
Bromarfområdet, ifall de kan medverka till att bygga en fiskhanteringshall som skulle
finansieras av TE-centralen. Uppgifterna är hämtade och här korrigerade från YLE:s
Internytt (9.10) under webbadressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=110766.
HSSL:s HÅLLBARA BYGDER 2 FOKUSERAR PÅ KLIMAT, ENERGI OCH MILJÖ
Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) projekt om hållbar utveckling på
landsbygden fokuserar på klimat, energi och miljö, vilket även är huvudtemat för
landsbygdsriksdagen i mars 2008. Enligt planen skall 25 pilotbygder arbeta med konkreta
idéer för en hållbar utveckling av sin bygd och inspirera andra att våga ta steget och se
förutsättningar i sin egen hembygd. Inom projektet skall pilotbygderna söka metoder för att
minska påverkan på klimatet, förbereda sig inför följderna av klimatförändringarna och pröva
alternativa förhållningssätt till energifrågorna, samt undersöka möjligheterna att hållbart
nyttja lokala naturresurser och skapa en livsmedelsproduktion för framtiden. Den nuvarande
utvecklingen är nämligen inte hållbar, utan förändringar måste ske i fråga om

klimatförändringar, global energibrist p.g.a. minskad oljeutvinning, samt utarmning och
förstörande av ekosystemen. Målgruppen för den kunskap som tas fram är lokala
utvecklingsgrupper, samt politiker, tjänstemän, forskare och företrädare för andra
organisationer med intresse för dessa frågor. Målsättningen är att öka kunskapen om hållbar
lokal utveckling bland målgrupper, förbättra landsbygdspolitiken i hållbar riktning och öka
förmågan hos medverkande bygder till att på ett uthålligt sätt utveckla sina lokalsamhällen.
Det här uppfylls genom att de medverkande pilotbygderna gör konkreta insatser för att
utveckla ett hållbart lokalsamhälle, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Projektet
Hållbara bygder 2, som pågår under perioden september 2007-december 2008, genomförs
som en nationell satsning med självständiga pilotbygder, där de lokala projekten finansieras
från olika källor, bl.a. Landsbygdsprogrammet, Leader, länsstyrelser, kommuner och
strukturfonderna. HSSL leder projektet i samarbete med institutionen för Stad och Land vid
SLU, Centrum för biologisk mångfald (CBM), Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) och
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Fler organisationer blir inbjudna som samarbetspartners.
På webbadress http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=752 finns
mer att läsa.
STRUKTURFÖRÄNDRINGAR PÅ LANDSBYGDEN OCH I SVENSKFINLAND –
DISKUSSIONS- OCH IDÉDAG MED INLEDANDE TEATERFÖRESTÄLLNING
Just nu planeras och genomförs de kanske största strukturella förändringarna i vår tid. Vi
analyserar förändringen och hur vi skall bemöta den som landsbygdsutvecklare i
Svenskfinland. Med anledning av det här ordnar Svensk Byaservice en diskussions- och
idédag med rubriken Förändring – på landsbygden och i Svenskfinland 15.10 i SFV-salen i
Helsingfors. Dagen inleds med teaterföreställningen En vacker dag i Abborrlund
(www.abborrlund.fi) med åtföljande diskussion och fortsätter med inlägg och grupparbeten.
Riksdagsledamoten och Folktingsordföranden Ulla-Maj Wideroos´ ämne är De
finlandssvenska strukturerna inför nya utmaningar, medan tre aktivister berättar om sina
drömmar för landsbygdsutveckling under rubriken Tre visioner om framtiden. Under
eftermiddagen kommer det även att ges information om den nya landsbygdsnätverksenheten
av bl.a. den nyss utnämnde nätverksombudsmannen för särskilt svenskspråkiga regioner Hans
Bergström. Utförligare info och uppgifter om anmälan (senast 10.10) finns på webbadress
http://byaservice.web.mios.fi/contentlibrary/Byaservice/aktuellt/aktuellt_abborrlund.pdf.
LÄS SENASTE NUMMER AV FLASH NEWS
Det nya numret (nr 66, 30 september 2007) av Flash News Leader+ Obervatory från Leader+
Contact Point innehåller följande nyheter:
• I fokus – Leader-arvet med länk till LAG-handboken
• Internationellt seminarium i Tjeckien om lokala produkter
• Internationell Leader+ -konferens i Polen
• Europeisk konferens i Tyskland om kohesionsfonden 2007-2013
• Konferens i Portugal om socialt kapital och jobbskapande på landsbygdens Europa
• Konferens i Skottland om samplanering för en hållbar framtid
• Konferens i Estland om Leader: en organisation eller ett projekt?
• Forskarlag vill genom frågeformulär förbereda LAG:s för perioden 2007-2013
• Samarbetshörnan – verktyg för partnerskap: LAG i Portugal söker samarbetspartners i
grisuppfödning
• Kompetenshörnan – Leader kompetenspool
På webbadressen http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/pdf/flashnews/66_en.pdf finns
det 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.
TILLVÄXTMÅL I SMÅFÖRETAG, INTEGRATION OCH REGIONAL UTVECKLING,
LEADER – LÄS GLESBYGDSVERKETS SENASTE NYHETSBREV
Årets tredje nyhetsbrev från Glesbygdsverket i Sverige innehåller bl.a. följande nyheter:
• Tre vägar för Glesbygdsverkets framtid
• Tillväxt inte alltid målet för de minsta företagen
• Unika kartor används i Flygplatsutredningen
• Invandrarna glöms bort när kommunerna vill öka sin befolkning
• Hur kan integration skapa regional utveckling?
• Framgångsfaktorer för skärgårdsutveckling
• Leader avslutas – och lever vidare i landsbygdsprogrammet
• Utan spaning – ingen aning!
Nyhetsbrevet (nr 3, september 2007) finns på Glesbygdsverkets hemsida som länk under
webbadressen http://www.glesbygdsverket.se/site/Default.aspx?id=3632.
LOVISA ELLER BORGÅ? – DAGEN D NÄRMAR SIG FÖR KOMMUNERNA I
LOVISANEJDEN, DEBATTEN BLIR HETARE I PERNÅ
Osäkerheten är ännu stor inför de rådgivande folkomröstningarna 28.10 för kommunerna i
Lovisanejden, både om kommunreformens nödvändighet och vilket fusionsalternativ man
föredrar, Borgå eller Lovisa. Det senare ger en bättre balans i hela regionen, men förutsätter
att samtliga fem kommuner i Lovisanejden håller samman. Det förra leder oundvikligen till en
försvagning av landskapets östra del, oberoende av om den i sin helhet senare ansluts till
Storborgå eller delar av den fusioneras i andra riktningar. För att bidra till den offentliga
diskussionen inför folkomröstningen ordnar Forum Östra Nyland (FÖN) ett öppet
medborgarforum kring frågorna 11.10 kl. 19-20.30 på Kuggomskolan i Pernå. På plats för att
diskutera de olika alternativen och svara på frågor finns bl.a. Östra Nylands
landskapsförbunds styrelseordförande Christel Liljeström, kommundirektören i Liljendal och
utredningsman för kommunerna i Lovisanejden Sten Frondén, professorn och direktören för
Svenska kulturfonden Krister Ståhlberg och landsbygdsutvecklaren på Svensk Byaservice
Peter Backa. Dessutom finns representanter från kommunfullmäktigen, församlingar och en
representant från Svensk Ungdom i Nyland. Debatten, som är tvåspråkig, leds av
ledarskribenten på Hufvudstadsbladet Björn Månsson.
Många Pernåbor höjde på ögonbrynen då Pro Pernås broschyr för en fusion med Borgå
damp ner i postlådorna, där det radas upp en rad argument för varför Pernå borde välja
Borgåalternativet. De personer som ligger bakom broschyren, beklagar pseudonymen, men
understryker att de ansåg det viktigt att föra fram de fakta som enligt dem talar för en
fusion med Borgå. Gruppen anklagar motståndarna för att spela på folks känslor, medan
Forum Östra Nyland, som talar för en fusion i Lovisanejden, för sin del anser sig komma
med fakta. Uppgifterna är hämtade från YLE:s Internytt (9.10) under webbadressen
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=110787.
FÖN, vars främsta uppgift har varit att arrangera öppna medborgarfora kring aktuella
teman, har hittills anordnat åtta diskussioner som alla varit välbesökta. Man har, trots sin
lätta organisation, klart befäst sin position som en aktiv diskussionspart och idéspruta i den
östnyländska offentligheten.

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 mer 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.

