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”Vi får inte glömma bort livsmedelssäkerheten när vi kämpar mot
klimatförändringen” – minister Sirkka-Liisa Anttila
Succé med kommunsamverkan på Mittjylland
Förvaltningsförsöket i Kajanaland – klart mindre utgifter än för landets genomsnitt
visar mellanrapport
Forskningschef oroad över att kranskommunerna kring huvudstadsregionen åter lockar
Österbyborna folkomröstade för Nykarleby
Läs även detta: *Åland har inte råd med skärgårdssamarbete *Skärgårdstillägget
räcker inte till för Raseborg *Varför skall landsbygden hållas bebott på konstlat sätt?
*Byar i Västnyland samlas för att fundera på framtiden *Aktionsgruppen I samma
båt – knagglig programstart och ekonomiska nedgången återspeglas i fältets aktivitet
*Paraplyprojekt skall förbättra trivseln i östnyländska byar *Pubkväll väntades gynna
byakänslan i Solf
”Den stora regionförvaltningsreformen är ett fuskverk, även om mycket tid har
ägnats åt beredningen, inte minst av ämbetsverkens anställda. Reformen är så
politiskt målstyrd att normala sakskäl har nonchalerats i beredningen.”
Ur riksdagsledamoten Håkan Nordmans debattinlägg om regionförvaltningsreformen i
riksdagen 3.11 (Vasabladet 6.11).
”I tider när både kommunfältet och medielandskapet förändras är det viktigare än
någonsin att kommunerna själva aktivt bidrar till att informera om kommunala
beslut för att inte bli medskyldiga till ett ökande lokaldemokratiskt underskott.”
Kommunforskare Siv Sandberg om fenomenet lokal medieskugga som är ett faktum
3.11 (Finlands kommuntidning 8/2009).
”Man skall inte stirra sig blind på den ynkliga 1 Mbit/s – principen är viktigare.
Poängen är alltså att VAR OCH EN kan KRÄVA av operatörerna att de ger honom
nätanslutning! Mycket viktigt för glesbygden! Hastigheten kan höjas senare.”
Teknologie doktorn i datateknik och bonden Nisse Husberg om att beslutet om minst
1 Mbit/s nätförbindelse åt alla finländare, som väckt mycket intresse i internationella
medier, faktiskt är mycket viktigt som ”universell grundrättighet”.

”VI FÅR INTE GLÖMMA BORT LIVSMEDELSSÄKERHETEN NÄR VI KÄMPAR MOT
KLIMATFÖRÄNDRINGEN” – MINISTER SIRKKA-LIISA ANTTILA

”Vi måste försöka minska gasutsläpp som leder till uppvärmning men samtidigt måste vi öka
livsmedelsproduktionen på grund av befolkningstillväxten”, sade jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila på Framtidsforumet i Seinäjoki 9.11, där deltagarna under dagen
diskuterade klimat- och energipolitiska framtidsredogörelsen som statsrådet godkände 15.10.
Vem som skall ge världens växande befolkning mat, när klimatförändringen framskrider och
produktionsbetingelserna blir sämre, är den viktigaste frågan enligt Anttila som påminde: ”År
2050 har klotets befolkning enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO beräknats
stiga till 9,1 miljarder människor. För att alla ska få mat, krävs att jordbruksproduktionen
fördubblas. Utmaningen är enorm eftersom klimatförändringen försämrar
produktionsförhållandena i de bästa områdena.” När vi försöker att minska utsläppen, måste
vi samtidigt komma ihåg att trygga livsmedelsproduktionen. Enligt målet i regeringens klimatoch energipolitiska framtidsredogörelse skall utsläppen av växthusgaser minskas med 80
procent jämfört med 1990 års nivå fram till år 2050. ”Framtidsredogörelsen tar inte ställning
till hur Finlands jordbruk och livsmedelsproduktion klarar sig och vad vi äter år 2050 om
jordbrukets utsläpp reduceras enligt målet. På denna viktiga fråga försöker den nationella
livsmedelsstrategin, som är under arbete, finna svar. Vi måste trygga försörjningsberedskapen
under alla omständigheter”, poängterade jord- och skogsbruksministern. Anttila sade även
att inom jordbruket har man kunnat minska utsläppen avsevärt effektivare än inom samhällets
övriga sektorer. Under åren 1990-2007 har jordbrukets utsläpp av växthusgaser minskat
med 22 procent, men forskningen och ny teknologi ökar möjligheterna att ytterligare minska
utsläppen. Enligt Anttila tacklas utmaningen genom att vi höjer produktiviteten, utvecklar
ny teknologi, nya odlingsmetoder och utfodring av djur. Uppgifterna är från jord- och
skogsbruksministeriets pressmeddelande (från 10.11) som finns under webbadressen http://
www.mmm.fi/sv/index/framsida/pressmeddelanden/091109_ruokaturvaaeisaaunohtaasv.html
SUCCÉ MED KOMMUNSAMVERKAN PÅ MITTJYLLAND
Då den danska strukturreformen påbörjades för fyra år sedan och trädde i kraft ett år
senare, blev kommunerna färre, amten försvann och ersattes av fem regioner. Men trots att
många då såg skeptiskt på det danska experimentet, så har nu både kommunerna och även
den nya regionen Mittjylland mest gott att säga om de nya samarbetsformerna. Ett av de
ansvarsområden som kommunerna fick ta över, var stödet till näringslivet via de regionala
”växthusen”. Enligt Lisbeth M. Jensen, chefskonsulent för Kommunernas Kontaktförbund på
Mittjylland, bevakade kommunerna till en början sina revir och de politiska diskussionerna
handlade om var själva växthuset skulle hamna och vilka som skulle sitta i styrelsen. Men
den politiska processen som de haft under de här åren har fört dem samman. Hon upplever att
det här har blivit en jättesuccé för dem alla. Jensen berättar att kommunerna (19 st.) kommit
överens om att ha samma konstellation av politiker i styrelsen, för både växthuset och det
regionala Växtforumet. Det har setts som en styrka att samma beslutsgrupp hanterar både
näringslivsfrågor och de regionala utvecklingsfrågorna. Kommunerna väntar inte heller längre
på att andra skall lösa problemen åt dem, utan många av initiativen tar de i dag själva. Man
har upptäckt hur viktigt det är med ett gemensamt ägarskap – alla måste känna sig delaktiga.
Lars Hansson, direktör för regional utveckling inom Region Mittjylland, är nöjd med
kommunernas medverkan. Samarbetet har hela tiden utvecklats under de fyra år som gått.
Partnerskapsmodellen fungerar över förväntan och kommunerna har stort engagemang och
intresse för arbetet i Växtforum. Är det något som skall stärkas, så är det samspelet med de
13 kommuner som inte är med i forumet. Den goda samarbetsandan tycker Jensen även finns
inom socialhälsoområdet, där kommunerna dels arbetar tätt tillsammans dels inom samarbetet
med regionen, där villkoren styrs genom ramavtal. Hon ser överlag positivt på kommunernas
samarbete med staten, som egentligen bara organiserat om sig regionalt på ett fåtal områden,

bl.a. inom miljöområdet. Uppgifterna är från en artikel i Gränsbrytning – Nyheter om
regioner och regional utveckling i Norden (17/2009), skriven av dess chefredaktör Per
Holmström. Se även hemsidan för Kommunekontaktråd (KKR) Mittjylland under adressen
http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/KKR---Kommunekontaktrad/KKR-Midtjylland/ och
visionen för Östjylland på adress http://www.blst.dk/Landsplan/Samarbejde.htm.
FÖRVALTNINGSFÖRSÖKET I KAJANALAND – KLART MINDRE UTGIFTER ÄN FÖR
LANDETS GENOMSNITT VISAR MELLANRAPPORT
I den fjärde mellanrapporten från uppföljningsgruppen för förvaltningsexperimentet i
Kajanaland utvärderas försökets ekonomi och gymnasieutbildningen, där ekonomin har
granskats både på längre sikt och för år 2008. Utgifterna för landskapet Kajanaland har
under de första fyra åren av förvaltningsförsöket ökat klart mindre än i riket i genomsnitt.
Under perioden 2005-2007 motsvarade ökningen av utgifterna i genomsnitt 70 procent av
den rikstäckande ökningen. Utgifterna har även ökat mindre än inkomsterna, men samtidigt
har ett underskott uppstått, vilket snarare antyder otillräcklig finansiering än skenande
utgiftsökningar. Den genomsnittliga årliga ökningen av utgifterna har under hela försökets
gång varit ca 2 procentenheter lägre än landets genomsnitt. I förvaltningsförsöket har
gymnasieutbildningen och den yrkesinriktade utbildningen koncentrerats till en gemensam
anordnare. Den gemensamma anordnaren har möjliggjort olika åtgärder för anpassning av
ekonomin och funktionerna inom gymnasieutbildningen. Gymnasiernas ömsesidiga samarbete
och interaktion har ökat tack vare försöket, medan de verksamhetsmässiga processerna
har systematiserats och uppföljningen av verksamheten förbättrats. Läroinrättningarna har
på ett bättre sätt kunnat koncentrera sig på sin egen grunduppgift, då det blivit möjligt att
flytta rollen som utbildningsanordnare, samt den allmänna utvecklingsverksamheten till
utbildningsbranschnivån. Utbildningsbranschen har en stark anknytning till landskapets
planerings- och ledningssystem. Arbetet som ledningsgruppen för utbildningsväsendet
uträttat, har fördjupats och besluten har fokuserat på konkreta frågor om genomförandet av
utbildningen. Elever som avslutat grundskolan har haft god tillgång till studieplatser inom
andra stadiets utbildning, och ingen har blivit utan studieplats. Avbrottsprocenten har även
varit lägre än landets medeltal. I Kajanalandsmodellen, med en enda utbildningsanordnare,
kan ingen flytta samhällsansvaret för studenterna över till någon annan anordnare.
Tammerfors universitet kommer att sammanställa en omfattande slutrapport om
förvaltningsförsöket i Kajanaland, vilken blir färdig under våren 2010. Beslut om perioden
efter experimentet kommer att fattas så att regeringen utfärdar de nödvändiga lagförslagen
hösten 2010. Uppgifterna är från finansministeriets pressmeddelande (från 4.11) som
finns på http://www.vm.fi/vm/sv/03_pressmeddelanden_och_tal/01_pressmeddelanden/
20091104Mellan/name.jsp. Den fjärde mellanrapporten finns (på finska) under webbadressen
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/
20091027Kainuu/Kainuun_hallintokokeilun_IV_vaeliraportti.pdf.
Uppföljningsgruppen för förvaltningsförsöket i Kajanaland är en arbetsgrupp som
tillsatts av finansministeriet med uppgift att utvärdera och genomföra uppföljningen av
experimentet, samt att bereda beslutsfattandet i fråga om tiden efter försöket i Kajanaland.
Halvtidsrapporten från uppföljningsgruppen finns (på finska) i sin helhet på finansministeriets
webbplats, www.vm.fi/julkaisut - Hallinnon kehittäminen.
FORSKNINGSCHEF OROAD ÖVER ATT KRANSKOMMUNERNA KRING
HUVUDSTADSREGIONEN ÅTER LOCKAR
Efter en liten svacka i fjol lockar igen kranskommunerna kring huvudstadsregionen. Det är
speciellt barnfamiljer och höginkomsttagare som igen flyttar bort från huvudstadsregionen.

Kommuner som Kyrkslätt, Sibbo, Kervo, Nurmijärvi och Hyvinge känns som attraktiva
alternativ, då bostadspriserna är lägre och naturen finns utanför dörren. Hannu Kytö,
forskningschef vid Konsumentforskningscentralen, är oroad över utvecklingen. Det är
speciellt barnfamiljer och höginkomsttagare som lämnar huvudstadsregionen. De som
flyttar in till huvudstadsregionen har klart lägre inkomster än de som flyttar bort, en
utveckling som pågått redan länge. Enligt forskningschef Kytö kommer snart trycket att
höja kommunalskatten att bli för hög. Som medicin rekommenderar forskningschefen
att huvudstadsregionens kommuner går in för en gemensam markplanering,
tomt- och servicepolitik. Han går till och med så långt att han rekommenderar en
kommunsammanslagning, särskilt då det gäller kommuner, där invånare kan åka tåg. Med
en gemensam bostads- och markanvändningspolitik skulle kommunerna kunna pressa ner
bostadspriserna, få till stånd billigare ägobostäder och även skäliga priser för hyresbostäder.
Kytö menar att privata markägare har för mycket att säga till om i huvudstadsregionen i dag.
Ett projekt som prisas av forskningschef Kytö är Vandas satsning på ringbanan och det nya
bostadsområdet Marja-Vanda. Uppgifterna (från 6.11) är från YLE:s Internytt och finns under
adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=171726.
ÖSTERBYBORNA FOLKOMRÖSTADE FÖR NYKARLEBY
På farsdagseftermiddagen (8.11) fick byborna i Österby, Oravais folkomrösta om de vill
höra till Nykarleby eller Oravais (kommungränsen delar ursprungsbyn Pensala så att delen i
Nykarleby heter Pensala och delen i Oravais Österby). Nu har då österbyborna sagt sitt och
man väljer Nykarleby framom Oravais – 78,5 procent var för Nykarleby och 21,5 procent
för Oravais. Av 69 röstberättigade röstade 65 personer, vilket betyder en röstningsprocent
på 94,2 procent där även 16-åringar fick rösta. Enligt ordföranden för Österby byaråds
ordförande Alf Häggblom blir man en by i periferin som ingen räknar med, ifall man
skulle tillhöra den eventuellt blivande kommunen Oravais-Vörå-Maxmo. Det vill man inte.
Trots att ursprungsbyn Pensala är delad mellan Nykarleby och Oravais, så är man måna
om att hålla samman. Man har även samma postnummer, något som kan vara symbolik
även för bybornas önskemål. I och med röstresultatet blir det nu för byarådet i Österby,
som ordnade folkomröstningen, att samla namn för att uppvakta de båda kommunerna och
inrikesministeriet. Men skulle Oravais å andra sidan förbli självständig, så händer ingenting.
Uppgifterna, som är från måndagens upplagor (9.11) av Vasabladet och Österbottens
Tidning, finns även i en kortare version på bl.a. Vasabladets nätupplaga under adressen
http://www.vasabladet.fi/story.aspx?linkID=91606&storyID=51253. Se även YLE:s Internytt
på adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=171976 och de tre senaste inläggen
på landsbygdsutvecklare Peter Backas blogg under adress http://peter-backa.blogspot.com/.
Fullmäktigemedlemmen i Oravais kommun Jan-Erik Stenroos skriver bl.a. i en insändare
i Vasabladet (7.11), det att den lilla nordöstra byn Österby börjat vända blickarna mot
Nykarleby och ordnar en egen folkomröstning i frågan, är bra ett bevis på att kommun- och
servicestrukturreformen fungerar. Men ser man till ett längre framtidsperspektiv, så borde
kanske Oravais delas. De mindre byarna i periferin kunde då återlänkas till enhetliga
bysamhällen, de som säkert i framtiden mer skall ta hand om sina invånare. Det här är en
utopi och passar inte in i några redan utskurna modeller, men det är för nästa generation man
skall göra besluten.
LÄS ÄVEN DETTA
Åland har inte råd med skärgårdssamarbete
Efter 31 år som huvudman har Åland sagt upp medlemskapet i Nordiska ministerrådets
skärgårdssamarbete, något som samarbetschef Carl-Bertil Tauler är mycket besviken

över. Regionsamarbetet omfattar Åland, Stockholms, Åboregionens och Västra Nylands
skärgård. Enligt Roger Eriksson, medlemmen i Ålands landskapsregering, har beslutet
fattats p.g.a. ekonomiska orsaker. Regionsamarbetet är viktigt och fortsätter inom andra
organisationsformer, men skärgårdssamarbetet inom Nordiska ministerrådet hör inte till dem.
Beslutet om Ålands utträde har väckt spekulationer om att samarbetet i sin helhet skulle vara
hotat. Samarbetets mandat löper ut vid årsskiftet. Men istället för att ge upp, har man valt
att försöka utvidga projektet inom kommande år, berättar Tauler. Nu hoppas man istället på
att kunna utveckla samarbetsområdet i finska skärgården ända fram till den ryska gränsen,
kustregionerna och öarna på estniska sidan, samt Gotland och skärgården mellan Kalmar och
Hudiksvall på den svenska sidan. Uppgifterna (från 11.11) är från YLE:s Internytt och finns
under adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=172124.
Skärgårdstillägget räcker inte till för Raseborg
Med det s.k. skärgårdstillägget är det meningen att kommunerna skall trygga basservicen
i skärgården, trafikförbindelserna och andra tjänster, samt miljön. Skärgårdstillägget för
Raseborgs del är 852 736 euro, pengar som skall, förutom trygga basservicen, även utveckla
skärgården. I Raseborg finns det totalt 2061 personer som räknas bo på skärgårdsområden,
och av dem bor 282 människor på öar utan vägförbindelse. Men skärgårdstillägget räknas ut
på det sammanlagda invånarantalet i staden. Skärgårdsdelegationens generalsekreterare Jorma
Leppänen menar att kommunerna borde satsa mer pengar på skärgårdsområdena. Men enligt
Raseborgs utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen räcker skärgårdstillägget inte till, vilket
har föranlett staden att ansöka om pengar för ett EU-projekt, Bases. Med projektet vill man
utveckla kommunikationen till och från skärgården, satsa på skärgårdsföretagandet och tänka
på miljön, alltså skydda Östersjön. Raseborg får femte mest stöd av alla 48 skärgårds- och
skärgårdsdelkommuner, där Väståboland toppar listan med 2,9 miljoner euro, Kimito får 1,5
miljoner euro, Borgå 1,4 miljoner euro, Malax 1 miljon euro och Raseborg får således drygt
850 000 euro. Uppgifterna (från 11.11) är från YLE:s Internytt och finns under adressen
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=172151.
Varför skall landsbygden hållas bebott på konstlat sätt?
Diskussion om landsbygdens utveckling inleds ofta genom att fråga: Varför skall landsbygden
på konstlat sätt hållas bebott? Man vet nog att den glest bebodda landsbygdens kommuner
är de, vars befolkningstal minskar snabbast och vars försörjningskvot är sämre än andras.
Men man kan ändå hävda att frågeställningen hindrar oss från att se den glest bebodda
landsbygdens möjligheter. Man förmår inte se glesbygden som källan till vårt välstånd och
vår konkurrensförmåga, för vi jämför den med centra, deras resurser och egenskaper. Vår
konkurrensförmåga har alltid historiskt kommit till så att man kunnat ta i bruk hela landets
resurser. Den glest bebodda landsbygden kan erbjuda både materiella och immateriella
resurser som inte finns på något annat ställe i vårt land. Ett hållbart utnyttjande kräver
vidare arbetsinsatser från kunniga människor, alltså invånarna. Bland annat detta skriver
en av redaktörerna, Tytti Seppänen, i ledaren för nyhetsbrevet Korvesta ja Valtateiltä, som
denna gång ägnar sig åt utnyttjandet av naturresurserna och grunnar bl.a. på hur man skall
få mer euro att bli kvar på den glest bebodda landsbygden i nyttjandet av dess naturresurser.
Nyhetsbrevet (november 2009, 02/09) finns att läsas (på finska) under adressen http://mmm.
multiedition.fi/korvestajavaltateilta/uutiskirje/2009/2-2009/1.php.
Nyhetsbrevet Korvesta ja Valtateiltä utges av Landsbygdspolitikens samarbetsgrupps (YTR:s)
temagrupp för glest bebodda områden. Medlemmarna inom temagruppen, vars ordförande är
Tytti Seppänen, kommer från olika organisationer, såsom ministerier, intresseorganisationer,
kommuner, byar och landsbygdens utvecklingsgrupper. Man förenas alla i en vilja att säkra

och stärka de glest bebodda områdenas livskraft. Deras mål är att genom nyhetsbrevet föra
fram glesbygdens liv och vardag, samt de saker som man ur områdets synvinkel ser å ena
sidan som utmaningar och å andra sidan som möjligheter.
Byar i Västnyland samlas för att fundera på framtiden
Västnylands Byar rf – Länsi-Uudenmaan Kylät ry kallar samman byarna i Raseborg för
att fundera på byarnas framtid och hur byarna kan få sin röst hörd i den sammanslagna
storkommunen. Tillfället hålls torsdagen den 12 november kl. 18.00 i Samlingslokalen
(Lukaali) i Fiskars (http://www.fiskarsvillage.fi/sv/). Mer information om sammankomsten
ger byaombudet för Västnylands Byar Pirkko Kaskinen på mobil 050 522 5311 eller per emailadress pirkko.kaskinen@netti.fi.
Aktionsgruppen I samma båt – knagglig programstart och ekonomiska nedgången
återspeglas i fältets aktivitet
Vissa svårigheter överskuggade programperiodens början, problem som tycks ha återspeglats i
fältets aktivitet, då strukturperioden (2007-2013) skridit framåt. Dessutom har även det
globala ekonomiska läget inverkat negativt på den lokala aktiviteten, vilket syns för
aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä rf ry:s bindningsläge: takten att binda medel
kunde vara bättre. Här öppnas nu en chans för aktiva projektaktörer med potentiella mål!
Men aktionsgruppen har i alla fall redan finansierat tiotals nya projekt och nya idéer dyker
ständigt upp. Bland projektexemplen kan nämnas Region Åboland rf:s projekthelhet Artists
in the Archipelago, Museistigen och Skärgårdens skördefest. Kommunsammanslagningarna
har gjort att det uppstått behov för ”eftervård”, en idé som har förverkligats åtminstone inom
ramen för projekten Europeiska skärgårdsbyn Nagu och Korpo 2040. Uppgifterna är från
aktionsgruppen I samma båts Newsletter (november 2009) som kan läsas under adressen
http://www.sameboat.fi/images/arkiv/newsletter%20n2009.pdf.
Paraplyprojekt skall förbättra trivseln i östnyländska byar
Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf väntar på beslut om föreningens första
samordningsprojekt Trivsam By inom kort. Det är frågan om ett paraplyprojekt, under vilket
det samlas allmännyttiga investeringsprojekt inom SILMU:s verksamhetsområde. Målet
med projektet är att förbättra trivsamheten för byar på landsbygden genom att iståndsätta
olika objekt. I projektet kan även ingå att bygga gemensamma områden och att anskaffa
olika anordningar. Kostnaderna i dessa s.k. underprojekt är mellan 1 250 - 50 000 euro.
Östnyländska byar uppmanas kontakta SILMU, ifall de har något som behöver åtgärdas i
sin egen by. Uppgifterna är från aktionsgruppen SILMU:s nyhetsbrev 2/2009 som kan läsas
under adressen http://www.silmu.info/datafiles/userfiles/File/uutiskirjeet/uutiskirje2_09.pdf.
På adressen http://www.silmu.info/datafiles/userfiles/File/uutiskirjeet/uutiskirje1_09.pdf finns
årets första nyhetsbrev.
Pubkväll väntades gynna byakänslan i Solf
”Jag tror det är bra för byakänslan att det här ordnas. Här kan man träffa de man annars
bara ser på gatan, säger Victor Svarvars som är solfbo. Målet med Solf ungdomsförenings
pubkväll var att nämligen att locka unga vuxna till föreningen och stärka byakänslan. Tidigare
har föreningen i Solf, Korsholm ordnat bl.a. ungdomsdanser och lopptorg, så därför ses
pubkvällen som ett nytt och annorlunda alternativ som stöder byn. Evenemanget var ändå
öppet för alla. Uppgifterna är från veckopublikationen MegaMedia nr 44/2009.

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, som utkommer en gång i veckan med Svenska Temagruppen (SveT) inom
Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp (YTR) som samarbetspart, 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 emailadress: 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.

