NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling

19.10.2010

RÄTTELSE till veckans nummer (nr 35/vecka 42, 18.10.2010) angående första
Landsbygds-rådslaget
FÖRSTA LANDSBYGDS-RÅDSLAGET HÅLLS 25.10 I VASA
Som riksdagsledamot Mats Nylund utlovade på den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i
Borgå 25-26.9, så kommer vi att ordna regionala träffar runt om i Svenskfinland under hösten
och fortsätta på våren vid behov. Den första träffen blir redan nästa måndag 25.10, OBS! kl.
17.30 på Aktion Österbotten rf, Handelsesplanaden 23A, 65100 Vasa. Det vi nu inbjuder er
till är ett Landsbygds-rådslag. Tanken är att vi som var med på Landsbygdsriksdagen och
formulerade riktlinjer, nu skall se vad folk tycker om det i bygderna. Vi börjar dock med att
försöka formulera våra problem: Vad är det vi framförallt måste lösa? Vi skall försöka hitta en
väg framåt för landsbygden. Se mer i programmet som bifogas. Arrangörer är Svenska
Temagruppen inom YTR och Aktion Österbotten rf.
OBS! Kallade är aktörer från Malax i söder till Oravais i norr och anmälan görs senast
på fredag 22.10 till Svensk Byaservice: Peter Backa på mobil 040 595 0444, e-mail
peter.backa@studiecentralen.fi eller Kenneth Sundman på tel. 320 4151, e-mail
kenneth.sundman@studiecentralen.fi. Tidpunkten är alltså kl. 17.30. Det hålls
ytterligare två tillfällen i Österbotten, ett i söder och ett i norr.

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.

