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Innehållet i veckans Nyhetsbrev
”HELA Sverige skall utvecklas och växa” – svenska ministern Anna-Karin Hatt
Fokus på samhällelig landsbygdsforskning – professor Eero Uusitalo i ledaren för
Landsbygd Plus
SYTY:s Business case i byarna ett av fem nya nationella landsbygdsprojekt
”Landsbygden går mot en ny skördetid” – Aktion Österbottens styrelseordförande
Mats Brandt
Projektrådgivare sökes till SILMU:s arbetsteam
Läs även detta: *Från illustratör med fast tjänst i Stockholm till företagare utan fast
vägförbindelse i Korsholms skärgård *Alla projekt för landsbygdsutveckling nu på en
enda webbsida *Klimatförändringen ämne för vinnare i pro gradu-tävling *Årets
femte nummer av Maaseudun kehittämisen Uutiskirje

Cit:

”Den service som kommuninvånarna behöver planeras och produceras i samråd
mellan kommunerna, kommuninvånarna och organisationerna. Inom
landsbygdskommunerna skrider man till verket redan i planeringen för
anordnandet av servicen genom att höra och engagera kommuninvånarna.”
En av fem framtidsvisioner ur forskaren Ritva Pihlajas bok Kolmas sektori
maaseutukunnissa (fritt översatt).
”Man kan inte bygga lokal utveckling med mer struktur och form än vad den lokala
människan vill verka i.”
Mr Narendra Bahadur från organisationen Sappros menar att om man skall arbeta med
lokal utveckling och människor, så är man beroende av att initiativet och energin
verkligen kommer från människorna själva. Bahadur och Dr Jyoti Bhattarai berättade
på Riksorganisationen Hela Sverige ska levas höstmöte 7.12 om hur Sappros arbetar
med landsbygdsutveckling i Nepal.
”Vindkraft är ingen marginell resurs. De vindar som blåser varje dag representerar
tusentals gånger mer energi än vad jordens befolkning förbrukar.”
Korsholms- och kvevlaxbon Daniel Paro som tycker det är fel att vara negativ till
vindkraft med beaktande av den ändliga resursen oljan och ansvaret för kommande
generationer (Vasabladet 8.12).

”HELA SVERIGE SKALL UTVECKLAS OCH VÄXA ” – SVENSKA MINISTERN
ANNA-KARIN HATT

”Att hela Sverige ska leva - eller kanske än ambitiösare - att hela Sverige ska utvecklas och
växa - det är en målsättning som ni och vi i regeringen delar. Min övertygelse och
målsättning är att alla delar av Sverige kan och ska bidra till vårt lands tillväxt. Att alla
regioner kan och ska vara tillväxtregioner. Att människor i hela Sverige ska kunna växa och
utvecklas av egen kraft”, sade den svenska IT- och regionministern Anna-Karin Hatt under
sitt anförande vid Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) höstmöte 7.12. Kanske
är möjligheterna att se bortom de tidvis konstlade motsättningarna mellan stad och land bättre
än någonsin, ty vi lever i en tid när människor inte vill välja. Man vill ha både både stad och
land. Många har ena foten i stan och den andra på landsbygden, medan en del kanske sedan en
tid eller alltid har båda fötterna i stan, men längtar ändå till landsbygden. Gamla konflikter
med stan mot landet och tvärtom är föråldrade. Sveriges tillväxt är inget annat än summan av
den tillväxt som skapas i landets alla delar. Ju fler regioner som har en stark och expansiv
ekonomi, desto bättre. Skall detta bli möjligt, krävs det en del förändringar. Men framförallt
krävs det att man gör upp med den svenska mentala självbilden, att satsningar på en ort kallas
för "investeringar", medan samma satsning på en annan ort kallas för "bidrag", vissa områden
utmålas som "förlorade", medan andra beskrivs som "givna vinnare". Alla har ett ansvar,
regeringen likväl som organisationer som HSSL. Alla har ett ansvar att ägna sig mindre åt att
måla domedagsbilder och mer åt att måla möjlighetsbilder. Att lyfta fram förebilder och stötta
de spjutspetsar som vågar gå före. Fås hela Sverige på fötter, så fås regional tillväxt i alla
delar av landet. Men om alla delar av landet skall kunna växa av egen kraft, måste bl.a. hela
landets konkurrenskraft stärkas. Stärker man den lokala och regionala konkurrenskraften och
skapar bättre förutsättningar för företagande, innovationer och investeringar, kan
tillväxtpotentialen och sysselsättningsmöjligheterna i hela landet utvecklas. Här är EU är en
väldigt viktig samarbetspartner. Sedan måste vi se till att människor och företag i hela landet
har tillgång till goda fysiska och elektroniska kommunikationer, och kan ta del av
informationssamhället. Hög användning av IT och Internet är bra för Sveriges hållbara
tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. En förutsättning är att det finns tillgång till
bredband med hög överföringshastighet i hela landet. År 2020 bör 90 procent av alla hushåll
och företag ha tillgång till bredband som har en hastighet om minst 100 Mbit/s, men redan
2015 bör 40 procent ha fått tillgång till bredband med den hastigheten. Vidare behövs en
nationell strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder. Möjligheterna finns
där, även om de ser olika ut. Regeringens bestämda uppfattning är att man på ett mycket
bättre sätt än hittills måste införliva landsbygdsperspektivet som en naturlig del i alla de
politiska områden där det är relevant. En alldeles uppenbar uppgift är att förbättra
samordningen mellan de insatser som görs för landsbygdsutveckling och de insatser som görs
för hållbar regional tillväxt. Från politikens sida måste man bli bättre på att hantera och främja
ett ökat samspel mellan landsbygder, tätorter och städer, liksom mellan den offentliga sektorn,
näringslivet och det civila samhället. Dessutom måste kvinnor, män och företag ha tillgång till
grundläggande service oavsett var i landet man råkar bo. Det är en grundläggande
förutsättning för hållbar tillväxt i alla delar av landet, och för att det ska finnas miljöer där det
är attraktivt att arbeta och bo, samt att starta och driva företag i. För att lyckas med detta
behövs lokalt anpassade lösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov,
men också att det finns mer generella metoder som kan fungera i olika delar av landet. Men
inom alla dessa uppräknade områden finns även en viktig roll för föreningar som HSSL, vilka
är viktiga när det handlar om att sprida kunskap och öka samverkan mellan olika lokala
utvecklingsgrupper, och att mobilisera alla goda krafter lokalt. Hela anförandet kan läsas på
HSSL:s hemsida under adressen http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visanyhet/blog/1/1920/2/. Sammanfattning från HSSL:s höstmöte finns att läsas under adressen
http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/1952/2/. Utmärkelserna Årets

kommun och Årets grupp delades även ut under höstmötet. Se bl.a. info under adressen
http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/1907/2/.
FOKUS PÅ SAMHÄLLELIG LANDSBYGDSFORSKNING – PROFESSOR EERO
UUSITALO I LEDAREN FÖR LANDSBYGD PLUS
Nätverket med nio landsbygdsprofessorer har i huvudsak svarat mot de utmaningar som
riktats mot dem. Förhållandet mellan utbildningen, forskningen och akademins tredje uppgift,
eller samhällsservicen, är emellertid varierande mellan professorerna. Man får ändå hoppas att
alla deltar på ett eller annat sätt i alla tre uppgifterna. Att koncentrera sig på ett område är inte
förenligt med en landsbygdsprofessors uppgift. En annan sak är att finländska forskares alster
sprids ännu dåligt internationellt, och att forskningsuppsatsernas ambitionsmedvetenhet kunde
höjas. Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens nätverksträff (tidigare projektseminarium) och
föreningen Maaseudun uusi aikas träff för landsbygdsforskarna är två återkommande forum
för forskarna och utvecklarna. Ett deltagande i båda skulle innebära över 100 personer, men
det har redan under några år stannat under 100 stycken. Vi kan om vi vill, dra fördel av vår
litenhet genom ett intensivare samarbete. Det höjer både forskningens och utvecklingsarbetets
nivå, för båda sidor vet vad man borde ta i beaktande. Alternering och ombyte borde
utvecklas mer mellan forskningen, förvaltningen och utvecklingsarbetet. Eftersom
landsbygdsforskningen är så viktig och de som arbetar inom detta område så få, finns det
behov att på olika sätt förena krafterna i det här arbetet. Vetenskapsgrenarnas områden eller
gränsen mellan forskningen och utvecklingsverksamheten får inte vara hinder i vägen. Bland
annat det här skriver professor Eero Uusitalo i ledaren för tidningen Maaseutu Plus –
Landsbygd Plus 6/2010. Övrigt som tas upp i tidningens finskspråkiga artiklar är bl.a.
följande:
Generalsekreterarens kolumn: Läget för byaverksamheten julen 2010
Föreningen Maaseudun uusi aika sammanför landsbygdsexperter
Landsbygdsforskningens professorer arbetar i hela Finland (utfrågning av de nio
landsbygdsprofessorerna)
Byarnas roll ventilerades i Kouvola
Utsiktsposten för EU:s landsbygdsutveckling till Finland
Är tredje sektorn välfärdsstatens livboj?
Juristens hörna: Oregistrerade och registrerade föreningar
De svenskspråkiga sidorna, Svenska Spalten, (7 s) har följande rubriker:
”Vart är vi på väg?” – svenska landsbygdens utveckling och avveckling
Tankar om platsbaserad politik
Den ”nya byn” är redan här
Vasas landsbygdsforskare med i stort nordiskt forskningsprojekt
Årets sjätte nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus utkommer 20.12.
Tidningen är språkrör för byarörelsen, de lokala aktionsgrupperna och övriga
landsbygdsutvecklare. Landsbygd Plus, som getts ut sedan år 2000 och utkommer 6 ggr per
år (med normalt ca 36 sidor per nummer), är tvåspråkig med ett mindre antal svenska sidor.
Utgivare är Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf med Eero Uusitalo
som chefredaktör och Pirja Peltomäki som redaktör. Svensk Byaservice sköter om
koordineringen av de svenskspråkiga sidorna i tidningen. För prenumeration kontakta Sylvia
Manninen på tel. 02-738 1761 eller per e-mail sylvia.manninen@kylatoiminta.fi.
SYTY:s BUSINESS CASE I BYARNA ETT AV FEM NYA NATIONELLA
LANDSBYGDSPROJEKT
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna) har valt ut vilka nationella projekt
inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som skall finansieras

under år 2011. Till ansökningsomgången i våras inkom 55 idéer, varav de 15 som ansågs bäst
lämpade för nationella projekt valdes ut till den egentliga projektansökningen. Efter en
utvärdering av projektidéerna och utlåtanden från jord- och skogsbruksministeriet beslöt man
att finansiera fem av dessa projekt med nästa års anslag. EU och staten kommer tillsammans
att finansiera de utvalda projekten med ungefär 1,7 miljoner euro. ELY-centralen i Tavastland
fattar de slutgiltiga besluten om projekten i början av nästa år. Syftet med den nationella
projektverksamheten är bl.a. att koncentrera landsbygdsprogrammets projektfinansiering till
de projekt, vilka bedöms ha en större genomslagskraft med tanke på programmets
målsättningar. Ett viktigt mål är att komplettera och stöda det utvecklingsarbete, samt den
projektverksamhet som pågår i regionerna. De projekt som nu valdes ut och bäst ansågs
uppfylla dessa målsättningar är:
Typladugårdsprojekt, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry
Business case i byarna, Byaverksamhet i Finland rf (SYTY)
Förberedelse för livsmedelsbranschens mikroföretag att samarbeta med
dagligvaruhandeln, Finlands Dagligvaruhandel rf
Livskraft till landsbygden via Green care-företagande, Forskningscentralen för
jordbruk och livsmedelsekonomi (MTT)
Klimatförändringen och landsbygden, Forskningscentralen för jordbruk och
livsmedelsekonomi (MTT)
I projektet Business case i byarna utvecklas nya samhälleliga verksamhetsmodeller och sprids
goda erfarenheter från allmännyttig företagsverksamhet och tillhandahållande av nödvändig
närservice för invånare med hjälp av förberedelse, informationsutbyte och exempel på s.k.
business case. Målsättningen är att öka näringsverksamheten ute i byarna och därigenom även
den självständiga kapitalanskaffningen. Mer info om projekten finns under webbadressen
http://www.landsbygd.fi/sv/index/kommunikation/nyheter_och_meddelande/Nationella_lands
bygdsprojekt_2011.html.
”LANDSBYGDEN GÅR MOT EN NY SKÖRDETID” – AKTION ÖSTERBOTTENS
STYRELSEORDFÖRANDE MATS BRANDT
”Kommunerna på landsbygden går mot en ny skördetid”. Ungefär så formulerade Ronny
Svensson från Småkommunnätverket i Sverige, då han talade om landsbygdskommunernas
framtid på ett seminarium i Korsnäs 25.11. Svensson tolkar tidens tecken till landsbygdens
fördel. Då det om 40 år råder brist på mat, boende och utrymme på andra ställen på jorden och
då naturens resurser sträcks till bristningsgränsen, kommer landsbygden i Norden att gå mot
en ny skördetid. På landsbygden hos oss finns det gott om rum, renhet och rekreation. Till
samma slutsats kom den högnivågrupp, med bl.a. Jorma Ollila och Esko Aho, som funderat
på Finlands varumärke. Den rena naturen är enligt internationella varumärkesundersökningar
den tydligaste och mest framträdande identifierande faktorn för bilden av vårt land. Många
uppfattar Finland som en orörd ödemark, men verkligheten är en annan. Vi lever i ett
nyttobruk där vi erbjuder världen ren natur, rent vatten och ren mat. I en studie ifjol
undersöktes finländarnas inställning till landsbygdens framtid, bl.a. vad som karaktäriserar det
goda livet på landsbygden ur ett tjugotal olika frågeställningar. Det fanns bara två fall av tjugo
där värderingen sammanföll med det som upplevdes motsvara verkligheten – att äta ren och
säker mat och möjligheten att njuta av och uppleva naturen och årstidernas växling. Men
framtidshoppet om 20-40 år får inte leda bort fokuset från dagens utmaningar. Vi är ofta så
inriktade på den förändringens virvelström som vi påtagligt upplever i nuet, att vi inte
funderar på hur viktig kontinuiteten också är. Våra egna lokala förhållanden, både ekonomiskt
och socialt, är källor till utveckling och inte bara något som hela tiden måste förändras för
förändringens egen skull. Landsbygden i sig producerar inte längre bara varor som foder, föda
och fibrer, utan den ger också upphov till andra värden – rekreation, biologisk mångfald,

landskapsbild, kultur och kulturmiljöer. Däremot skall vi alltid komma ihåg att vi är öppna för
omvärlden, för det lokala hänger nämligen tätt ihop med det globala. I det lilla samhället idag
ser vi ständigt spår av det stora med mångfaldiga exempel som handlar om allt från klimatet,
miljön och invandringen till ekonomin. Bland annat det här skriver Aktion Österbotten rf:s
ordförande Mats Brandt i föreningens senaste nyhetsbrev, där man även kan läsa om t.ex. en
LAG-träff med I samma båt – samassa veneessä rf ry, svenska journalisten och författaren
Kristina Mattssons föreläsning om landsbygdens utveckling/avveckling och ett gemensamt
seminarium för de europeiska fiskegrupperna i Holland. Aktions nyhetsbrev (december 2010)
finns under adressen http://studieframjandet.huset.fi/files/Nyhetsbrev%203%202010.pdf.
PROJEKTRÅDGIVARE SÖKES TILL SILMU:s ARBETSTEAM
Leader-gruppen Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry – Landsbygdens
utvecklingsförening SILMU rf anställer en person till ett ca treårigt gränsöverskridande
utvecklingsprojekt som förverkligas åren 2011-2013 på SILMU:s, EMO ry:s,
Pohjois-Kymen kasvu ry:s och Sepra ry:s områden, varav tyngdpunkten (80 %) av
åtgärderna genomförs på SILMU:s område.
Projektets mål:
att göra det enklare att söka Leader-stöd
att öka samarbetet mellan aktionsgrupperna och byasammanslutningarna, samt överföring av goda
praxis
att göra upp en plan för internationellt samarbete, samt att starta internationellt samarbete
förberedelser inför den kommande programperioden
Till projektrådgivarens uppgifter hör bl.a.:
att hjälpa sökanden under hela projektets gång (t.ex. projektplanen, kostnadskalkylen, bilagor och
blanketter, betalningsansökning, rapportering)
arrangemang av utflykter, tillställningar och evenemang, samt informering om dessa
uppgörande av en plan för internationellt samarbete, kartläggning av intresset för internationellt
samarbete, samt startande av internationellt samarbete
uppföljning av projektet, förberedning av rapporter och betalningsansökningar
Av sökanden förutsätts:
erfarenhet av Leader-finansiering från den pågående programperioden
goda muntliga och skriftliga kunskaper i bägge inhemska språken, samt behärskning av engelska
lämplig högskoleexamen eller motsvarande skolning
möjlighet att använda egen bil, samt att arbeta även kvällstid och på veckoslut
kännedom av verksamhetsområdet
Dessutom värdesätts:
erfarenhet av föreningsverksamhet
goda ADB-kunskaper
noggrant, ivrigt och initiativrikt grepp till arbetet
kundbetjäningsförmåga, samt förmåga att samarbeta med olika människor i varierande omständigheter

Arbetsförhållandet är tidsbundet och arbetsavtalet undertecknas tidigast när stödbeslutet från
Nylands ELY-central har erhållits. Arbetet utförs på heltid och i arbetsförhållandet tillämpas
fyra månaders prövotid. Projektrådgivarens arbetsplats är belägen i Lovisa landsbygdsenhet i
f.d. Liljendal kommunkansli. Den fritt formulerade ansökningen med löneanspråk och
meritförteckning lämnas senast fredagen den 14 januari 2011 kl. 12.00, antingen via e-post till
adressen gina.forsstrom@silmu.info eller till postadressen Landsbygdens utvecklingsförening
SILMU rf, Verkstadsvägen 13, 06150 BORGÅ. Märk kuvertet ”projektrådgivare”.
Tilläggsinformation fås av förvaltningschef Gina Forsström på mobil 041 442 6602.
Platsinformationen finns på SILMU:s hemsida (www.silmu.info) under adressen
http://www.silmu.info/datafiles/userfiles/File/hankeneuvoja%20sv.pdf.
SILMU, som är grundat 2007, verkar i 10 kommuner öster om Helsingfors. Föreningen
verkställer Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, samt det lokala
Leader-programmet under pågående strukturfondperiod genom att bevilja Leader-stöd till

allmännyttiga utvecklingsprojekt, samt företagsstöd till projekt som förverkligas av
mikroföretag på landsbygden. Föreningens kontor finns i Borgå och i Lovisa
landsbygdsenhet.
LÄS ÄVEN DETTA
Från illustratör med fast tjänst i Stockholm till företagare utan fast vägförbindelse i
Korsholms skärgård
Ute i snålblåsten på Finngrundet utanför Klobbskat i Replot skärgård i Korsholm, Österbotten
sitter företagaren Anki Lindeman och myser – Korsholms enda invånare utan fast
vägförbindelse. Lindeman driver sedan år 1996 skärgårdsrestaurangen Finngrundet, som
utöver restaurangtjänster även erbjuder bastu- och övernattningstjänster för mindre grupper, i
huvudsak sommartid. Ända sedan början av 1950-talet har hon tillbringat all ledig tid på
Klobbskat, då hennes föräldrar byggde den första sommarstugan. Verksamheten inleddes med
Bed & Breakfast i liten skala sommartid 1996. År 2000 tog hon steget fullt ut och bröt helt
med Stockholm, där hon var verksam som illustratör med fast tjänst och flyttade för gott till
Finngrundet. Verksamheten tog fart på allvar efter 2003, efter ombyggnad och
färskvattenledning som drogs på havsbotten ut till ön. Idag tar Lindeman emot gäster i
huvudsak mellan maj och september, men även övriga tider är besökare välkomna, bara de
klarar av väder och vind och föret det medger. Tidigare hade hon en hel del företagsgrupper
på besök, men numera är det familjer, olika sällskap och inofficiella grupper till övervägande
del. Utnämningen till världsarv har placerat Kvarkens skärgård på världskartan och antalet
besökare växer från år till år, vilket har bidragit till att Lindeman har fått sin släng av sleven.
Hon understöder lokala råvaror och småskalig livsmedelsproduktion. Hon lever som hon lär
och odlar allt som går att odla på ön för att användas i matlagningen, där lokalt plockade bär
eller svampar i någon form ingår i de flesta måltiderna. Uppgifterna är från Vasaregionens
julkalender Liv och lust (lucka 4) som finns under webbadressen www.livochlust.fi. På
sidorna kan man bl.a. bekanta sig med regionens företeelser och människor.
Alla projekt för landsbygdsutveckling nu på en enda webbsida
På Landsbygdsverkets webbplats hittar man nu information om vilka projekt för
landsbygdsutveckling som har finansierats på olika håll i Finland, utom på Åland.
Publiceringen av uppgifterna främjar spridningen av information om projekt som pågår i olika
regioner och om hur medlen för landsbygdsutveckling används. Namnet på den som
genomför projektet, projektnamnet, en projektbeskrivning och initieringsdatum framgår.
Uppgifterna fås ur Landsbygdsverkets informationssystem. Uppdateringen sker månadsvis.
Privaträttsliga sammanslutningar och offentligrättsliga samfund samt stiftelser kan söka
projektfinansiering. Ansökan kan lämnas in till den regionala ELY-centralen eller
aktionsgruppen, medan Landsbygdsverket svarar för utbetalningen av stöd. EU:s
landsbygdsfond (EJFLU) svarar för 45 procent av projektfinansieringen. Uppgifterna är från
landsbygdsnätverksenhetens hemsida www.landsbygd.fi. Listor om landsbygdsprojekt finns på
http://www.mavi.fi/sv/index/informationstjanster/publiceradinformation/landsbygdsprojekt.ht
ml.
Klimatförändringen ämne för vinnare i pro gradu-tävling
Föreningen Maaseudun uusi aika (MUA) belönar årligen en förtjänstfull landsbygdsinriktad
pro gradu-avhandling. Årets gradu-pris vanns av Suvi Järvinen från Östra Finlands universitet
med studien Ilmastonmuutokseen sopeutuminen maankäytön suunnittelussa ja sen sosiaaliset
vaikutukset. Tarkastelussa Varsinais-Suomen maaseutuyhteisöt. I undersökningen frågar man
sig vad följderna är av klimatförändringen och hur kan en prognostiserad anpassning av
klimatförändringen i markanvändningsplaneringen påverka välfärden för Egentliga Finlands

landsbygdssamhällen. I arbetet behandlas planläggningen, byggnadstillsynen och
anpassningsåtgärder för byggnadsstyrningen, vilka hör till skönjbara förändringar i miljön och
landskapet, samt de förändringar man erfarit i vardagslivet. Mer om Järvinens pro graduavhandling finns att läsas (på finska) under adress http://www.mua.fi/toiminta/gradukilpailu/.
Årets femte nummer av Maaseudun kehittämisen Uutiskirje
Svensk Byaservice Nyhetsbrev inom landsbygdsutveckling i finsk version, Maaseudun
kehittämisen Uutiskirje, har utkommit med femte numret för i år efter ett uppehåll under
sommaren och hösten (kan inom kort läsas på Svensk Byaservice hemsida www.bya.net,
Östra Nylands Byar rf:s www.itukylat.fi, Järvi-Suomen kylät ry:s www.jasky.net och
Byaverksamhet i Finland rf:s www.kylatoiminta.fi). Byaombudet Henrik Hausen vid JärviSuomen kylät står för översättningen och urvalet från de svenska versionerna av Nyhetsbrevet
(i detta fall nr 34-41), samt eventuella tillägg.
Den som är intresserad av den finska versionen kan meddela namn och e-mailadress, samt
namnet på det man representerar, t.ex. förening, organisation, arbetsplats o.s.v. till emailadressen kenneth.sundman@studiecentralen.fi.

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
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (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@studiecentralen.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@studiecentralen.fi. Ifall
någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan.

