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Miljön ingen broms för samhällsutvecklingen – experter på hållbar utveckling möttes i
Vasa
Samhällsentreprenörer – doldisar i lokalsamhället
Delat ägarskap nyckeln till unik samverkan runt Villmanstrands stadsregion
Budgetpropositionen 2010 – 141 miljoner för att garantera en levande landsbygd
Byaplanen är ett mångsidigt redskap för påverkan
Läs även detta: *LOKAALI i Vasa närmar sig – delta i det nationella festseminariet!
*Intressebevakning och landsbygdsutveckling – Folktinget och SveT turnerar
*Sture Erickson leder projektet Leader i stan *Land och stad, folkomröstningar,
lokalsamhälle och dialektik, kärnkraft eller bioenergi – läs och kommentera
landsbygdsutvecklare Peter Backas blogg
”Det finländska jordbruket hotas av att drunkna i pappersexercis.”
Tidningen Ilkka om den EU-byråkrati som drabbar jordbrukarna (Hufvudstadsbladet
11.9).
”En livskraftig och välmående landsbygd kräver engagemang och samarbete
av oss alla. Detta är vårt gemensamma ansvar, vår gemensamma nytta och våra
gemensamma resurser. Genom att verka tillsammans för vår landsbygds bästa kan
vi bygga upp Landsbygdsfinland på en stabil grund.”
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila i förordet till statsrådets
landsbygdspolitiska redogörelse till riksdagen (riksdagens ställningstagande till
redogörelsen kommer under denna höst).

MILJÖN INGEN BROMS FÖR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN – EXPERTER PÅ
HÅLLBAR UTVECKLING MÖTTES I VASA
Hur man kan mäta den hållbara utvecklingen i olika regioner på ett effektivt sätt, diskuterades
på ett internationellt expertmöte i Vasa i början av veckan. Enligt Hannele IlvessaloLax, specialplanerare på Västra Finlands miljöcentral, är den regionala aspekten viktig i
sammanhanget och det gäller att kunna följa med utvecklingen i särskilda områden. Västra
Finland siktar på att utvecklas till ett europeiskt modellområde för hållbar utveckling
fram till år 2030. Projektet stöds av landskapsförbunden via en långsiktig miljöstrategi.
Vidare har Västra Finlands miljöcentral ett tvåårigt projekt på gång för att få fram goda
regionala indikatorer (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=334060&lan=sv&cl
an=sv). Förutom miljömässiga faktorer, hör till begreppet hållbar utveckling även sociala
och ekonomiska faktorer. ”Det gäller att minnas att miljön inte är någon broms för den
samhälleliga utvecklingen. Om miljön mår bra så gynnas även den regionala utvecklingen”,

sade Ilvessalo-Lax. Holländarna Arthur Manuel och Geurt van de Kerk framhåller att Finland
och de övriga nordiska länderna, samt Schweiz, tillhör toppländerna när det gäller satsning på
hållbar utveckling. För de nya EU-länderna i Östeuropa är satsningarna på hållbar utveckling
en ny och krävande utmaning. Under mötet diskuterades även s.k. kombinerade indikatorer,
vilka behövs för att tillförlitligt mäta både utvecklingens förlopp och skillnaderna mellan
olika regioner. I expertmötet i Vasa medverkade bl.a. specialforskaren Michaela Saisana
från EU-kommissionens forskningscentrum i Italien och miljörådet Sauli Rouhinen, som
är generalsekreterare för Finlands kommission för hållbar utveckling. Sammankomsten i
Vasa bestod av två olika evenemang som fokuserade på hållbar utveckling och dess mätare:
en workshop 14-15.9 hölls om användningen av indikatorer, Hur kan jag få en effektiv
arbetsredskap av indikatorer i hållbar utveckling?, medan ett expertsammanträde ordnades
16.9 runt temat mätning av regional utveckling, Measuring regional sustainable development
with composite indicators. Som arrangör fungerade Västra Finlands miljöcentral med
Finlands miljöcentral som samarbetspart för workshopen. Uppgifterna är från Vasabladets
torsdagsupplaga (17.9) och från Västra Finlands miljöcentrals hemsida under adressen
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=334132&lan=sv&clan=sv.
SAMHÄLLSENTREPRENÖRER – DOLDISAR I LOKALSAMHÄLLET
Eldsjälar eller samhällsentreprenörer har alltid funnits, men sällan platsat i ett fack.
Kanske är det en av förklaringarna till att de hittills inte fått någon större uppmärksamhet,
förutom att svenska Kunskaps- och Kompetensstiftelsen (KK-stiftelsen) år 2008 startade
ett forskningsprogram kring fenomenet. Därefter har en s.k. smedja skapats som Sveriges
kommuner och landsting, KK-stiftelsen och Arena för Tillväxt står bakom. Man har
samlat politiker, samhällsentreprenörer och forskare för att i verkliga livet testa om man
lokalt kan stötta detta slag av entreprenörskap. En av de platser där man aktivt söker
samhällsentreprenörer är Trelleborg i Skåne med kommunstyrelsens ordförande Ulf
Bingsgård (med i smedjan) som förste fanbärare. För att få kontakt och hitta rätt personer,
så tror Bingsgård att man måste se sig om runt i kommunen – vara tillgänglig, öppen
och lyhörd. Samhällsentreprenörerna drivs först och främst av en idé och är beredda
att arbeta ideellt, medan tanken om levebrödet kommer i andra hand. Enligt moderata
kommunalrådet är skillnaden mot vanliga entreprenörer, att de lever i gränslandet mellan
marknaden och bidragssystemen. Mixen avgör samhällsentreprenörerna själva, men idéerna
måste visa livskraft på något sätt. Samhällsentreprenörer kan även påverka hela regioner.
Vågar man släppa fram dem, så skapas nyfikenhet från omvärlden, vilket också lockar
vanliga entreprenörer. Ewa Engdahl (med i smedjan), centerpartist och kommunstyrelsens
ordförande i den mindre kommunen Högsby, har en egen definition om eldsjälar –
”samhällsentreprenörer bidrar med yrkeskunskaper och kontakter och sin kreativa läggning
för att utveckla olika lösningar som passar tidsanda och lokalsamhälle”. Engdahl berättar att
samhällsentreprenörerna vanligtvis är viktiga stöttepelare och drivande krafter när det gäller
att komma åt alternativa lösningar, då kommunens budget krymper. Det handlar ofta om att
ordna en vettig alternativ service för de boende på landsbygden när kommunen inte längre
har råd. Vad kan då dessa samhällsentreprenörer åstadkomma i Högsby? Enligt Engdahl
kan de på kort sikt ofta skapa en livaktighet som engagerar folk och skapar nyfikenhet. Men
ser man under en längre period, så står deras initiativ för en framtidstro som kan prägla hela
lokalsamhället. Samhällsentreprenörerna och deras idéer fångas upp i bygderådet, dit alla
byalag och samhällsföreningar kommer. Där tar man upp alla slags behov som är aktuella
och försöker ordna allt ifrån finansiering för enskilda projekt till studieresor för inspiration.
Inom deras område tycker Engdahl att Astrid Lindgrens Värld i grannkommunen Vimmerby
(ett stort turistmål kring sagoförfattaren) är ett bra exempel på när entreprenörskap och

samhällsentreprenörskap kommer samman och stärker hela regionen. Men om hon ser
samhällsentreprenörerna som viktiga drivkrafter på hemmaplan, så finns det inte lika mycket
gott att säga om de finansieringssystem som står till buds. Under den förra programperioden
fungerade EU:s fonder och program för landsbygden på ett bra sätt, medan byråkratin och
regelverket under den här programperioden är alltför komplicerad. Handläggningen tar
evigheter och dessutom tolkar man saker och ting olika mellan länen, vilket är förödande. Gör
någon något fel, så finns ytterligare risken för straffavgifter med pålägg upp emot 100 procent
av hela felet. Under sådana här villkor backar även Högsby som kommun. Uppgifterna är
från en artikel i Gränsbrytning – Nyheter om regioner och regional utveckling i Norden
(13/2009), skriven av dess chefredaktör Per Holmström. Samhällsentreprenörerna hittas
under webbadressen www.samhallsentreprenor.se/, medan KK-stiftelsens initiativ finns på
webbadress www.kks.se/templates/ProgramPage.aspx?id=11909.
DELAT ÄGARSKAP NYCKELN TILL UNIK SAMVERKAN RUNT VILLMANSTRANDS
STADSREGION
I Finland har staten pekat ut 16 större städer som klassas som stadsregioner med
Villmanstrand som en av dem. Enligt ramlagen som styr den nu pågående kommun- och
servicestrukturreformen (KSSR), har man sålunda ett ansvar för att ta fram en gemensam
plan för hela den gemensamma regionen, alltifrån markanvändning, boende och trafik till
samhällsservice i området. För att komma till en miniminivå i befolkningsantalet (20 000
invånare), har flertalet småkommuner valt att gå samman med grannen, alternativt valt att
köpa tjänsten från en större grannkommun som uppfyller ramlagens kriterier. Istället för att
söka lösningar där varje kommun förblir så oberoende som möjligt av sina grannkommuner,
har man i Villmanstrands stadsregion gjort tvärt om. I Villmanstrands stadsregion har staden,
tillsammans med alla andra kommuner i landskapet, valt att bilda ett helt nytt gemensamt
kommunalförbund. Enligt Markku Heinonen, utvecklingsdirektör vid Villmanstrand, är det
här greppet, vad man känner till, helt unikt i hela Finland. Förbundslösningen gör det möjligt
att flytta alla kommuners samlade hälsoservice till en plats. Närmare hälften av den samlade
personalstyrkan på 3700 personer i Villmanstrand kommer därför efter årsskiftet att få en ny
arbetsgivare. Det nya förbundet Eksote skall erbjuda både allmän och specialiserad hälsovård,
samt social service, medan all annan stödjande service, så som bibliotek, IT, städning, catering
samt tvätt, kommer att tas om hand av marknadsorienterade kommunalt ägda bolag och det
gemensamt ägda kommunalförbundet. Inköpsenheterna samt all miljöservice kommer att
ligga kvar inom respektive kommun, men skall likväl kunna erbjudas till hela regionen, alltså
södra Karelen. Man tror sig nå en ännu bättre effekt på det här sättet, eftersom alla dessa
serviceområden nu kan delas regionalt. Att man accepterat den här lösningen, tror Heinonen
beror på att alla kommuner nu är delägare och kan utöva ett direkt inflytande. Villmanstrand
står för hälften av ägarskapet i det nya förbundet, som beräknas få ungefär 4 000 anställda.
Heinonen anser att den här lösningen på sikt, är den mest effektiva. Man får nu ett
befolkningsunderlag motsvarande 135 000 människor, vilket täcker in hela landskapet Södra
Karelen. För att ytterligare effektivisera den nya hälsoservicen, har man påbörjat ett samarbete
med Villmanstrands tekniska universitet, i akt att med kommunerna försöka hitta nya tekniska
lösningar, för att ge människor den hälsoservice de behöver. Uppgifterna är från en artikel i
Gränsbrytning – Nyheter om regioner och regional utveckling i Norden (13/2009), skriven av
dess chefredaktör Per Holmström.
BUDGETPROPOSITIONEN 2010 – 141 MILJONER FÖR ATT GARANTERA EN
LEVANDE LANDSBYGD
Anslagen under jord- och skogsbruksministeriets (JSM:s) huvudtitel uppgår till sammanlagt

2 825,8 miljoner euro, en minskning på 18,7 miljoner euro (1 procent) jämfört med år 2009.
Intäkterna från EU är enligt nästa års proposition 857,2 miljoner euro, en minskning med 36,3
miljoner euro som i huvudsak beror på slutförda utbetalningar av sockersektorns strukturstöd
och minskade inkomst- och marknadsstöd från EU. För landsbygdsutveckling finns pengar
budgeterat för 141 miljoner (5 procent av anslagen, ändring +26,098 miljoner euro) för att
garantera en levande landsbygd, vilket är regeringens mål. Anslaget ökar p.g.a. utbetalningar
som hör till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013.
För jordbruket, som är budgeterat för 2 176 miljoner (77 procent av anslagen, ändring 45,777 miljoner euro), är målet att säkra jordbrukets och livsmedelskedjans lönsamhet
och konkurrenskraft och en fortsatt jordbruksproduktion i hela Finland, samt att beakta
konsumenternas förväntningar inom livsmedelsproduktionen och reducera belastningen
på vattendrag och klimat. Målet är även att öka jordbruksbaserad bioenergiproduktion.
Målen skall uppnås genom EU:s gemensamma jordbrukspolitik, samt nationell stödpolitik,
forskning och rådgivning. Till följd av halvtidsöversynen, alltså hälsokontrollen, av EU:s
gemensamma jordbrukspolitik minskar EU:s direkta stöd. Även anslagen för stödet för den
inre marknaden och sockerproduktionens specialåtgärder kommer att sjunka. Sockerreformen
upphör huvudsakligen i år, men å andra sidan stiger anslagen för jordbrukets miljöstöd
p.g.a. hälsokontrollens nya åtgärder. Stödet för vattenförsörjningen, 28 miljoner (1 procent
av anslagen, ändring -3,847 miljoner euro), fokuseras fortsatt på att bygga ut avloppsnät
i glesbygder. Skogsbruket, som budgeterats för 170 miljoner (6 procent av anslagen,
ändring +6,189 miljoner euro), har som mål att öka avverkning av inhemskt virke och
energianvändning av virke, förbättra skogarnas virkesproduktionstillstånd, trygga skogarnas
mångfald och bevara skogsbrukets lönsamhet. Målen skall uppnås genom att man genomför
det nationella skogsprogrammet 2015 (KMO), vilket statsrådet godkände i mars 2008, och
den därmed sammanhängande handlingsplanen för mångfalden i skogarna i södra Finland
(METSO). Anslaget höjs p.g.a. KMO och METSO. Läs mer JSM:s pressmeddelande (från
15.9) om andra poster inom ministeriets förvaltningsområde under webbadressen http://www.
mmm.fi/sv/index/ministeriet/pressmeddelanden/090915_budjettisv.html.
BYAPLANEN ÄR ETT MÅNGSIDIGT REDSKAP FÖR PÅVERKAN
Den 7 september hölls ett byaplaneringsseminarium, Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu,
hos Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finlands rf i Willa Elsa i
Suomusjärvi. Största delen av de ca 80 deltagarna var antingen byaaktiva eller tjänstemän
och sakkunniga intresserade av olika byars markanvändning, vilket återspeglade dagens
program. Förmiddagens huvudbudskap var, att den egentliga rättsverkande processen
med planer är ett så tungt redskap, att det är skäl att utnyttja lagen genom att ”snärta
till” olika flexibla möjligheter, så att man kan utnyttja byarnas frivilliga planering för
markanvändning. Byaplanerna skall i varje fall ha en egen klar roll i generalplanen och i
byarnas landskapsvårdsplaner, sade överarkitekt Anne Jarva från miljöministeriet. Hon ville
på samma gång se allt mer strategiska tag från kommunerna i markanvändning och i deras
övriga utveckling, sådant som klart definieras som landsbygdens ställning. På eftermiddagen
diskuterade man om att få kommunernas och byarnas planering att sammanfalla. Vägen
är lång, men de första stegen har tagits i bl.a. Kyrkslätt, styrkte såväl Bobäcks byahövding
Stefan Winquist som kommundirektör Tarmo Aarnio. Byapolitiserandet har som ord ett
dåligt rykte, men det kan även betyda lokal utveckling i positiv mening, påminde Aarnio.
Den traditionella indirekta demokratins betydelse har klart minskat på bekostnad av
olika direkta medel för påverkningar, var en av hans centralaste iaktaggelser. Den kanske
största diskussionen väckte Salminiittu by i Gustavs, Egentlig Finland. Byns huvudaktör
är vatten- och serviceandelslaget, vars aktörer är såväl de fastbosatta som fritidsinvånarna.

Under ledning av deras åboländska ordförande Pekka Kuru påbörjade byborna byns
utveckling genom att bilda ett andelslag för avloppsnätverket. Men inom kort fanns även en
heltäckande utvecklingsplan för byn, i vilken fanns byns historia, såväl för landskapet som
för byggnadernas del. Resultatet är såväl nya byggnadsplatser som rekonstruerade landskap.
Den röda tråden i byns utveckling är en heltäckande, hållbar utveckling, som enligt Kuru har,
liksom obemärkt, tillfogats betydligt med byns sociala kapital. Som arrangörer för seminariet
fungerade landsbygdsnätverksenheten och projektet Kylä välittää, gemensamt för Egentliga
Finlands Byar rf och Västnylands Byar rf. Uppgifterna (på finska) finns på SYTY:s hemsida
under adressen http://www.kylatoiminta.fi/fi/maaseutuplus/body0=4006. Anförandena från
seminariet är på finska och finns på landsbygdsnätverkets hemsida som länkar under adressen
http://www.maaseutu.fi/fi/index/maaseutuverkosto/ajankohtaisetkoulutukset.html.
LÄS ÄVEN DETTA
LOKAALI i Vasa närmar sig – delta i det nationella festseminariet!
LOKAALI – Paikalliskehittäjien valtakunnalliseen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala
utvecklarnas nationella festseminarium) hålls detta år i Vasa 3.10. Under seminariet utses
även Årets by på riksplanet, Vägvisare för byaverksamheten och Årets landsbygdsaktör. På
förmiddagen och dagen innan, alltså 2-3.10, ordnas Byarörelsens rådslag. Som arrangörer
för LOKAALI och rådslaget fungerar Byaverksamhet i Finland rf (SYTY) i samarbete
med Aktion Österbotten rf, Svensk Byaservice och YHYRES ry. Men redan 1.10 kan
emellertid den som vill, delta i en diskussion om Folkomröstning och närdemokrati på
Vasa arbetarinstitut. För den här tillställningen håller Vasa arbetarinstitut och tankesmedjan
Lokus i trådarna. I stort sett hålls torsdagens tillställning mest på svenska, medan fredagens
rådslag är tvåspråkigt och lördagens LOKAALI till största delen finskspråkigt. Målet med
LOKAALI är att man allt bättre skall kunna samla såväl landsbygdsutvecklare som övriga
medborgaraktivister. De lokala utvecklarna har annars alltid intresse av att kunna påverka
levnadsförhållandena inom sitt eget boningsområde, ett tema som man kommer att fördjupa
sig i under festseminariet, vilket har kulturella inslag. Information, program och anmälan,
som ännu kan göras senast 23.9, finns både på SYTY:s webbsida www.kylatoiminta.fi som
länkar och på Aktion Österbottens hemsida som länkar under webbadressen http://www.
studieframjandet.fi/svenska/aktuellt/arkiv/artikel-12072-9291.html med info på svenska.
Intressebevakning och landsbygdsutveckling – Folktinget och SveT turnerar
Svenska Finlands folkting och Svenska Temagruppen (SveT) inom Landsbygdspolitikens
samarbetsgrupp (YTR) kommer under hösten att resa runt i Österbotten, Åboland och Nyland
för att informera om intressebevakning. Under tillfällena informerar man vad som är på gång,
när det gäller finlandssvensk intressebevakning och landsbygdsutveckling. Föreläsningarna
kommer att fokusera på framtidsutsikter, bekymmer och möjligheter, men även föra dialog
för att höra folks åsikter om situationen på lokal nivå. Under informationsmötena, som riktar
sig till förtroendevalda, organisationsansvariga och övriga intresserade, kommer alla eller en
del av följande personer att delta: från Folktinget ordföranden Anna-Maja Henriksson, vice
ordföranden Steven Frostdahl och sekreteraren Stefan Svenfors, medan SveT representeras
av ordföranden Mats Nylund, vice ordföranden Björn Wallén, samt sekreteraren och
landsbygdsutvecklaren Peter Backa. Diskussionsmötena hålls på nedanstående platser:
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Pedersöre MI (Sursik skola), www.pedersore.fi/index.php3?use=publisher&id=1051&lang=1
Korsholms vuxeninstitut (auditoriet), www.korsholm.fi/vuxeninstitutet
Vörå-Maxmo och Oravais MI (Vörå samgymnasium), www.vora.fi/index.php?tocID=20
Vasa arbetarinstitut, www1.vaasa.fi/arbis/
Kronoby MI (Hembygdsgården, Nedervetil), http://www.kfhs.fi/mi/
Väståbolands MI (Pargas, fullmäktigesalen), http://www.mbi.pargas.fi
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Kimito MI (Villa Lande)
Sibbo MI (Sibbo gymnasium), www.sipoo.fi/se/service/medborgarinstitutet
Ingå MI (Kommungården), www.inga.fi/service/medborgarinstitut/
Borgå MI, http://city.porvoo.fi/bmi/
Medborgarinstitutet Raseborg (Ekenäs MI), www.raasepori.fi/kansalaisopisto/

För närmare info se medborgarinstitutens kurskataloger eller kontakta berörda kanslier.
OBS! Vissa medborgarinstitut önskar att man anmäler sig på förhand.
Sture Erickson leder projektet Leader i stan
Svenska Temagruppen inom landsbygdsutveckling och Svensk Byaservice Leader-modell i
städerna har nu en projektkoordinator. Politices magister Sture Erickson har inlett arbetet för
det nya projektet och kommer att arbeta under tre månader (14.9-14.12.2009) med det här
nationella experimentet, vilket genomförs i Svenskfinland (Vasa, Åbo och Helsingfors) via det
finlandssvenska nätverket. Leader-modellen i städerna går under namnet Privat – Offentligt
– Partnerskap (POP) med slagordet: Det lilla samfundet i det stora samhället. Tanken är
att dessa Leader-liknande grupper skall experimentera med olika modeller för nerifrån-upp
partnerskap. Om verksamheten faller väl ut, så kunde dylika partnerskap skapas även i andra
stadsmiljöer. Detta kunde i så fall ske inom ramen för KOKO-programmet.
Land och stad, folkomröstningar, lokalsamhälle och dialektik, kärnkraft eller bioenergi
– läs och kommentera landsbygdsutvecklare Peter Backas blogg
Peter Backa skriver i sin blogg att land-stad dynamiken är komplex, och om det verkligen
är värt tankemödan att försöka särskilja den här motsättningen ur alla de processer man kan
studera. Men växelverkan land-stad är samtidigt en av de stora processerna i samhället, en
process som kraftigt påverkar det mesta av regional utveckling. Om folkomröstningar skriver
Backa att systemet i Oregon, USA innehåller två centrala element – rätten för vem som helst
att ta initiativ till folkomröstning och att folkomröstningarna är bindande. Backas uppfattning
är att det fungerar ypperligt ur demokratisk synvinkel på lokal nivå. Han är övertygad om att
man även kunde skapa ett folkomröstningssystem som passar Finland. Vad är lokalsamhälle
och vad är dialektik? ”Lokalsamhället är det geografiska område där människorna har
bestämt sig för att arbeta tillsammans för en gemensam utveckling”, skriver Backa. Han anser
att definitionen fungerar utmärkt i alla de sammanhang, där det finns ett verkligt behov av att
avgränsa ett lokalsamhälle. Med dialektiken är det svårare. Något som Backa inte heller vill
försöka sig på att definiera. Men som ledtråd säger han att det bygger på Hegels tankar om
en triad tes-antites-syntes, uttolkat som motsatstänkande av Janken Myrdal. En annan ledtråd
är hans påståenden om dialektik på basen av sina funderingar kring landsbygdsutveckling i
Oregon. Dialektiken ökar förståelsen av det mänskliga samhället, kulturen och utvecklingen,
hjälper oss att se nya perspektiv och omfatta paradoxer. Ur landsbygdssynvinkel är frågan om
satsning på kärnkraften synnerligen viktig, skriver Backa. Historiskt sätt tenderar nämligen
ett energisystem att ta överhanden, och att köra en både-och-strategi är med andra ord inte
riktigt trovärdigt. Man bör således bestämma sig för om det är kärnkraft eller alternativa
energikällor som prioriteras. Finansministern Jyrki Katainen har nyligen argumenterat för
att alla tre ansökningarna om tillstånd att bygga mera kärnkraft, går ut på att om det blir för
mycket energi, så kan Finland börja exportera. Tror någon att Finland kommer att satsa seriöst
på bioenergi och vindkraft, samtidigt som landet har för mycket energi? Under webbadressen
http://peter-backa.blogspot.com/ kan ni läsa mer och kommentera Backas blogg.
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.

