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Statsministerns mardröm – stora städer upprätthåller sjukhus medan ålderstigna i
resten av landet har skral hälsovård
Aktivt utvecklingsarbete krävs för att hålla den lappländska landsbygden levande
”Förenade vi stå, söndrade vi falla” – flerkommunsfusion väntas bli nya Uleåborg
Avloppsreningen i glesbygder kan komma att dröja – förordningen orimlig anser MTK
Glest bebyggda Pudasjärvi försökskommun i glesbygdsprojekt
Läs även detta: *Svenska regeringen godkände jättelik vindkraftspark på 1 101 möllor
motsvarande 2 kärnkraftverk *Krisutbildning för byar i Egentliga Finland *Intresse
i Dagsmark för att bli energiby *Tävlingsbidrag till Bästa praxis 2010 efterlyses
– vinnarna offentliggörs 7.10 på Landsbygdsgala i Helsingfors *Kampanj vill lära
ungdomarna välja närmat
”I en gemensam regionstad kan man leva både ruralt och urbant. I vulgärdebatten
låter det däremot nästan som om en kommunfusion medför att hela landsbygden
asfalteras och byggs ut till urbana förorter. Så är alltså inte fallet.”
Ledarskribent Peter Ehrström som läst utredningsförslaget om nya Uleåborg och låter
förstå att landsbygden inte försvinner i det nya Uleåborg, lika litet som i ett nytt Vasa
(Vasabladet 1.3).
”Är det så konstigt att människor protesterar när man vill bygga värmecentral mitt
i ett bostadsområde, vindkraftverk på Högåsens södra utlöpare, vindkraftverk på
Bergmansbergen, kärnkraftverk mitt i tät villabebyggelse o.s.v., o.s.v.?”
Kristinestadsbon Christer Norrvik som anser att de som borde klandras är de som styr
i staden och som inte bryr sig om att tänka efter före (Vasabladet 4.3).
”Jag blir nästan allergisk då man pratar om byskolor, jag skulle hellre tala om
närskolor.”
Rektorn för Söderkulla skola och Salpar skola i Sibbo Janne Holmkvist som anser
att begreppet byskola numera står för ett slag av revirtänkande som han inte kan
godkänna (Läraren 4.3).

STATSMINISTERNS MARDRÖM – STORA STÄDER UPPRÄTTHÅLLER SJUKHUS
MEDAN ÅLDERSTIGNA I RESTEN AV LANDET HAR SKRAL HÄLSOVÅRD
Statsminister Matti Vanhanen har en mardröm: om 10-20 år drar Helsingfors och andra
stora städer till sig livskraftiga skattebetalare och upprätthåller hälsocentraler och

sjukhus. I resten av landet är bara de ålderstigna kvar, skattesatsen är skyhög men
hälsovården trots det skral. Statsministern föreslår en vårdfond som skulle innebära en
fullständig omvälvning för finansieringen av Finlands hälsovård. I Vanhanens modell sätts
alla pengar som staten, kommunerna och Folkpensionsanstalten använder till vården i en och
samma hög, ur vilken hälsovården för alla medborgare skulle finansieras. ”Först lät tanken
utopistisk till och med i mina egna öron”, sade statsministern med ett skratt i en intervju för
Finska Notisbyrån. Vanhanen har ändå kommit fram till, att de förslag som lagts fram för att
reformera vården, inte är tillräckliga. Han anser att varken den s.k. Risikko-modellen med
Finland indelat i ca 60 områden, eller Centerns landskapsmodell med ett tjugotal aktörer
i vården, infriar målen. Enligt statsministern skulle inte landskapsmodellen inte jämna ut
skillnaderna tillräckligt, eftersom många fattiga kommuner, som inte klarar kraven, hamnar
utanför den. Han stöder inte en modell där de bästa områdena har sitt på det torra, medan
ingen tar ansvar för människorna i de fattiga regionerna. Tillsammans måste vi bära ansvar
för att folk får hälsovård, oavsett boendeort och förmögenhet. I Vanhanens hälsofond slås
alla pengar ihop som staten, kommunerna och Folkpensionsanstalten använder till hälsovård.
Medborgarnas hälsovårdstjänster köps där de är förmånligast, även över region- och till och
med statsgränser, av privata och offentliga producenter. Samma kassa betalar dagpenningar
och vård, samt kanske förebyggande arbete. Det skulle finnas en gemensam informationstjänst
som ger ett smidigt utbyte av patientuppgifter, men lagen garanterar ändå ett utbud av
närtjänster på hälsocentralerna. Fonden skulle beräknas uppgå till ungefär 15 miljarder euro.
Kommunförbundets direktör för social- och hälsofrågor Jussi Merikallio, anser att tanken
är orealistisk – att en ändring i finansieringen skulle ändra på problemen. I stället skall
kommunerna allt mer uppmuntras till sammanslagningar och annat intensifierat samarbete.
Uppgifterna är från Vasabladet (8.3) och finns i en kortare version (7.3) på tidningens
nätupplaga under adressen http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=105624.
AKTIVT UTVECKLINGSARBETE KRÄVS FÖR ATT HÅLLA DEN LAPPLÄNDSKA
LANDSBYGDEN LEVANDE
Finland hör till Europeiska unionens landsortsaktigare medlemsstater med Lappland som
Finlands mest glesbebyggda landskap. Sålunda är landsbygden viktig för Lappland. Men
landsbygden hålls inte levande utan aktivt utvecklingsarbete. Det kan handla om direkt
påverkan eller indirekt som näringslivspolitiskt resultat. Med Lapplands förbund i spetsen
uppgjordes för något år sedan ett utvecklingsprogram för Lapplands landsbygd, Maa ponteva,
och för att aktivera landsbygdens byaverksamhet, startades även Lapplands förbunds
projekt Mennään kylään i början av år 2009. Projektets mål är att stärka byaverksamhetens
målmedvetenhet och uppbyggnad. Dessutom har det befrämjat aktuella åtgärder som
bärplockning och byggande av bredband. I det regionala utvecklingsarbetet behöver man
sedan få de olika sektorerna att arbeta tillsammans, alltid börjandes med den nationella
strukturen. Många har erfarit kotteribildning inom landsbygdens utveckling de senaste
åren. Nyttan med samverkan har förlorats och även uppmärksamheten för landsbygdens
utmaningar. Därför är det viktigt, att landsbygdsärendena behandlas allt resolutare i
landskapets utvecklingsarbete. Vi kommer att ha, med stöd av utvecklingsarbetet, ett
bredskaligt landsbygdsforum, som tar ställning till behov och leder utvecklingsverksamheten
som en del av hela landskapets utveckling. Tryggheten på landsbygden är ett tema som
man i Lappland har tagit itu med genom samarbete med myndigheterna. Här syns även
den utveckling, där en del av landsbygden ödeläggs, medan det på annat håll uppstår
tillväxtcentran – bostadsområden i närheten av turismkoncentrationer, nya gruvsamhällen
eller stadscentran. Turismens och gruvindustrins lovande tillväxtutsikter skapar här positiva
tillväxtutsikter för Lapplands landsbygd. Men landsbygden kan bara vara levande om den

är lätt åtkomlig. Sålunda är regeringens fiberbaserade bredbandsnätverk, som skall nå alla
fastigheter vid utgången av 2015, utmärkt. Bredbandets kapacitet och ett hyfsat pris är
viktigt för de små företagens affärsverksamhet, liksom för gårdarnas skötsel av ärenden,
ungdomarnas hobbyer och de äldre människornas trygghets- och hälsoservice. En positiv
sak är sedan, att av Lapplands kommuner har 16 placerats i den lägsta betalningsklassen – 8
procent kommunal insats. Uppgifterna är från ett inlägg, skrivet av landskapsdirektör Esko
Lotvonen, i byabrevet Kyläkirje 1/2010, som utges av byaverksamheten i Lappland, Lapin
Kylätoiminta. Övrigt som tas upp i brevet är bl.a. uttagningen av Årets lappländska by 2010,
servicens tillgänglighet för Lapplands byar, grannhjälpsprojektet Kylä auttaa ja välittää
kriisissä, projekten Mennään kylään och TAATUSTI TURVASSA – huolehtiva kyläyhteisö.
Under adressen http://www.lapinliitto.fi/kylahanke/KYLAKIRJE_01_10.pdf finns det
finskspråkiga byabrevet.
”FÖRENADE VI STÅ, SÖNDRADE VI FALLA” – FLERKOMMUNSFUSION VÄNTAS
BLI NYA ULEÅBORG
I utredningsförslaget om nya Uleåborg upphör Haukipudas, Kiiminki, Muhos, Uleåborg,
Oulunsalo och Yli-Ii som självständiga kommuner 31.12.2012 och fusioneras till en
ny kommun från år 2013. Den nya kommunen får namnet Uleåborg, tillägget stad.
Utgångspunkten i förslaget är att på en gång förverkliga en flerkommunsfusion för att
undvika de nackdelar som en kedja av på varandra följande kommunfusioner skulle
innebära. Nya Uleåborg utlovas bygga på ansvar, kompanjonskap, likställdhet, förtroende
och mod. Grundmålsättningen är fastslagen i utredningsförslaget: ”Genom en strategisk
fusion av kommunerna skapas ett nytt Uleåborg, som är så starkt att det förmår bevara
sin livs- och handlingskraft även vid alternativa framtidsskenarier, förmår kontrollera
både snabb och stagnerad tillväxt samt förmår garantera kommuninvånarna kvalitativa
och betydande serviceformer.” Förslaget utlovar stöd för att upprätthålla livskraften
i alla de fusionerade kommunerna. Bostadsproduktionen riktas även i fortsättningen
främst till den nya kommunens stadsplanerade områden. Byggnationen skall anpassas
till landskapet. Utredningen fastslår att i den nya kommunen, finns såväl stadsmässiga
(urbana) boendeområden som boendeområden anpassade för landsbygdsmiljön, där rymliga
småhustomter kan planeras och behov som utmärker en rural livsstil, värdesätts. Dagens
Uleåborg består av sexton storområden, medan de övriga kommunerna skall utgöra varsitt
storområde, förutom Haukipudas och Kiiminki som blir två. Ett av fusionsmålen är att förnya
serviceprocesserna så att de i högre grad utgår från kommuninvånarnas och kundernas behov,
t.ex. för att förbättra äldre kommuninvånares möjlighet till deltagande och påverkan, grundas
en äldrerepresentation där varje storområde har minst en representant. Inom varje storområde
bildas också en inflytandegrupp för ungdomar. En del av regionens kommuner har så svag
balans, att deras ekonomi inverkar menligt på den nya kommunens ekonomi. Fusionsstödet
uppgår emellertid till 6,8 miljoner euro och skattöret antas ligga ungefär i nivå med nuvarande
för Uleåborg. ”Förenade vi stå, söndrade vi falla”, resonerar Uleåborgsregionen, vilket även
Vasaregionen borde göra, men som valt en annan väg, där den enda framtida möjligheten
till samkommun verkar gå via en lång kedja av komplicerade kommunfusioner, om ens det,
skriver ledarskribenten Peter Ehrström i Vasabladet. Utredningsman Arto Koski presenterade
sin utredning, http://www.ouka.fi/kuntajakoselvitys/, 18.2, medan de sex kommunernas
fullmäktigen fattar slutliga beslut i april. Uppgifterna är från senaste veckas måndagsledare
(1.3) i Vasabladet. Under adressen http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=104849I finns
ledaren på tidningens nätupplaga med kommentarer.
AVLOPPSRENINGEN I GLESBYGDER KAN KOMMA ATT DRÖJA – FÖRORDNINGEN

ORIMLIG ANSER MTK
Kraven på avloppsrening skärps betydligt om fyra år för bostadshus och sommarstugor i
glesbygder. En förordning om saken trädde i kraft redan år 2004, men övergångsperioden
förefaller ändå inte räcka till. Nu föreslås att myndigheterna går ut med effektivare
information till fastighetsägarna om vad de skall göra för att uppfylla kraven. ”Jag tror
att det fixar sig. Om miljöbelastningen är liten eller det blir tekniskt krävande att införa
avloppsrening kan man få uppskov”, sade Paula Lehtomäki, då en arbetsgrupp presenterade
en rapport om reformen 2.3. Det föreslås i rapporten att staten anslår fem miljoner euro
om året för information och rådgivning till fastighetsägarna. Arbetsgruppen, som tillsattes
i maj 2007, vill även öka de ekonomiska lockbetena för fastighetsägarna, t.ex. borde
kostnaderna för planeringen av avloppsreningen berättiga till hushållsavdrag. På det här
sättet kunde man se till att det byggs högklassig avloppsrening. Arbetsgruppens uppgift
gällde effektiviseringen av avloppsvattenförordningens verkställande, som förordningen
ser ut idag. Under sin verksamhetsperiod utarbetade arbetsgruppen också en handbok om
verkställandet av förordningen för kommunala tjänstemän och andra experter. De enskilda
avloppssystemen skall enligt avloppsvattenförordningen uppfylla kraven på reningseffekt
före år 2014. Uppgifterna är från Österbottens Tidning (3.3) och miljöministeriets
pressmeddelande (2.3), som finns på http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=353488&
lan=sv&clan=sv. Rapporten Hajajätevesityöryhmän loppuraportti (med lite svensk text) finns
under adressen http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=115759&lan=fi. Se även
adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=180838, där det sägs att förnyandet av
avloppsreningssystemen i glesbygden går alldeles för långsamt, vilket framgår i en rapport
(Slam i systemet – Problem och lösningar för glesbygdens avlopp) som Natur och Miljö
publicerade 3.3 och som gäller Svenskfinland.
Arbetsgruppens slutrapport omfattar Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter
MTK:s avvikande mening, enligt vilken förordningen i sin nuvarande form är orimlig, alltför
sträng och borde omarbetas. Förordningens verkställande skulle komma att kosta de som
är bosatta på landsbygden, samt sommarstugeägarna, ca 2,5 miljarder euro. Beloppet är
fullständigt orimligt i förhållande till en ansökan om förmåner av vattenskydd. Uppgifterna är
från en artikel, skriven av Cia Hemming, i tidningen Landsbygdens Folk (5.3).
GLEST BEBYGGDA PUDASJÄRVI FÖRSÖKSKOMMUN I GLESBYGDSPROJEKT
Inrikesministeriet har utnämnt Pudasjärvi stad i landskapet Norra Österbotten till
försökskommun för säkerhetsprojektet i glesbygdsområden. Beslutet offentliggjordes 26.2
vid 370-årsjubileet för Pudasjärvi kommun. ”Jag vill gratulera Pudasjärvi stad för aktivt
agerande när det gäller att trygga tjänsterna i ett glest bebyggt område. I glesbygdsområden
hör säkerhet och trygghetskänsla nära ihop med tillgången på vård- och omsorgstjänster.
Pudasjärvi har aktivt gått in för att utveckla sitt servicesystem och en jämlik tillgång
på tjänster i en kommun med långa avstånd”, sade chefen för sekretariatet för den inre
säkerheten i Pudasjärvi Tarja Mankkinen. Som försökskommun förbinder sig staden,
tillsammans med de myndigheter som deltar i säkerhetsprojektet för glesbygdsområden,
att utveckla och lägga fram förslag på åtgärder som främjar säkerheten. Pudasjärvi är en
av de glesast bebyggda kommunerna i Finland med en befolkningstäthet på 1,59 invånare/
km². Särskilt utmanande är de långa avstånden och den åldrande befolkningen. Som bäst
diskuteras hur man kan förbättra människornas grundläggande säkerhet, samt vården och
omsorgen genom ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper, företagare och bybor. Det
diskuteras även om det går att förbättra säkerheten och välfärden i samarbete med föreningar
eller andra aktörer inom tredje sektorn. I programmet för den inre säkerheten, som har
antagits av statsrådet, har man satt som mål att förbättra säkerheten i glesbygdsområden,

bl.a. genom att öka samarbetet mellan myndigheter och organisationer, samt för att främja
byaverksamheten. Uppgifterna är från ett av inrikesministeriets pressmeddelanden (från
26.2) och finns på http://www.intermin.fi/intermin/bulletin.nsf/HeadlinesPublicSwe/
5EEFB1C652CFF7A9C22576D6002FFC80. Mer information om programmet för den inre
säkerheten finns under adressen www.intermin.fi/inresakerheten.
Inrikesministeriet tillsatte i juni 2009 en arbetsgrupp för att utveckla det operativa
samarbetet när det gäller säkerhetstjänster i glesbygden med målet att trygga tillgången
på säkerhetstjänster i glesbygdsområden och att konkret utveckla det operativa samarbetet.
Säkerheten skall även förbättras genom att man utvecklar den lokala säkerhetsplaneringen.
Det finns ingen enhetlig definition för vad som avses med ett glesbygdsområde.
LÄS ÄVEN DETTA
Svenska regeringen godkände jättelik vindkraftspark på 1 101 möllor motsvarande 2
kärnkraftverk
Största vindkraftsprojektet någonsin i Sverige har godkänts av dess regering. Den enorma
vindkraftsparken, som skall byggas i Piteå kommun i Norrbotten, skall ha 1 101 vindkraftverk
med en effekt på 2-6 MW per kraftverk. Vid full utbyggnad kommer kraftverken att producera
el för två miljoner egnahemshus, eller lika mycket som kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2
har producerat. Det motsvarar 8-12 TWh el per år, enligt miljöminister Andreas Carlgrens
uttalande vid en presskonferens 4.3. Det är företaget Markbygden Vind AB som har fått den
svenska regeringens tillstånd att bygga och driva kraftverket. Vindkraftområdet är totalt 450
kvadratkilometer stort, men den faktiska markytan som tas i bruk är bara 15 kvadratkilometer.
Sammanlagda höjden på vindsnurrorna är högst 200 m. Investeringen beräknas kosta 40-60
miljarder svenska kronor, ca 4-6 miljarder euro. Vintertid används området som renbetesmark
för Östra Kikkejhaure sameby. Men enligt regeringen kommer rennäringen ändå inte att
påtagligt försvåras, och skulle det i alla fall ske, skall företaget Markbygden Vind ersätta
samerna för intrånget. Svenska riksdagens mål för vindkraft är 30 TWh till år 2020, då det i
dag produceras ca 3 TWh. Uppgifterna, som är från YLE:s Internytt (4.3) och från fredagens
(5.3) upplaga av Vasabladet, finns med kommentarer under webbadresserna http://svenska.
yle.fi/nyheter/artikel.php?id=180919 respektive Vasabladets nätupplaga i förkortad version
på http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=105381.
Krisutbildning för byar i Egentliga Finland
Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s grannhjälpsprojekt Kylä
auttaa ja välittää kriisissä ordnar utbildning på Åbo finskspråkiga arbetarinstitut 13.3 kl.
9.30-16.30 för byar i Egentliga Finland som planerar att starta grannhjälpsgrupper eller för
personer som är intresserade av byarnas krisarbete. Projektets grundtanke är att på frivillig
bas bilda fungerande grannhjälpsgrupper, vilka vid behov hjälper byborna vid besvärliga
livssituationer. De bybor som är med i grannhjälpsgruppen, ger själva hjälp och om så krävs,
söker lämplig yrkeshjälp ifall den hjälpbehövande godkänner detta. Grannhjälpsgruppernas
syfte är att förbättra bybornas välbefinnande och sociala trygghet i den egna byn. Genom
utbildningen ges redskap för hur man bemöter en människa i kris och hur man organiserar
grannhjälp. För mer information och anmälan (görs senast 8.3) maila till adressen outi.
tikkanen@kylatoiminta.fi eller ring mobilnr 045 120 2302. Se även projektets webbplats www.
kylatoiminta.fi/fi/hankkeet/kylaauttaajavalittaa.
Intresse i Dagsmark för att bli energiby
I österbottniska byasamhällen stiger nu intresset för att höja självförsörjningsgraden av
lokalt producerad energi. I Dagsmarkområdet, Kristinestad diskuteras möjligheterna att

satsa på egna vindkraftverk på åsarna. Men även biogas och vattenkraft intresserar. En av
initiativtagarna till mera lokal energi är Stig Rosengren, som menar att det finns gott om
åsar att placera vindkraftverk på. På grund av ägoförhållandena måste emellertid projektet
i praktiken omfatta grannbyarna Korsbäck, Perus och Lappfjärd. Avsikten är att få igång
diskussionen med hjälp av projektet Energiby. En diskussion ordnades 4.3. Projektledaren
Niklas Frände från Yrkeshögskolan Novia kan meddela att omkring 15 österbottniska byar
eller gårdsgrupper har tagit kontakt med honom, för att utreda möjligheterna att producera
lokal energi. Energiby-projektet framställer sedan en handlingsplan och olika energikoncept
för de utvalda byarna. Beroende på resultaten i projektet, tas beslut om att genomföra ett
efterföljande projekt, där målet är att bidra med fortsatt planering för att de utvalda byarna i
förprojektet skall kunna förverkliga de planerade energiåtgärderna. Hela Energiby-projektet
bidrar till en ökad användning av förnybar energi. Uppgifterna är bl.a. från YLE:s Internytt
och finns under adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=180889.
Energiby är ett samarbetsprojekt för forskning, utveckling och kompetenshöjning mellan
Yrkeshögskolan Novia, Kustens skogscentral och Levón-institutet vid Vasa universitet genom
samarbetsorganisationen Vasa Energiinstitut. Fram till slutet av mars söker man intresserade
byar eller områden, som kan ta kontakt via hemsidan energiby.novia.fi/.
Tävlingsbidrag till Bästa praxis 2010 efterlyses – vinnarna offentliggörs 7.10 på
Landsbygdsgala i Helsingfors
Landsbygdsnätverksenheten samlar under våren in bidragen till tävlingen Bästa praxis 2010
för landsbygdens aktörer i en databas över goda förfaranden på webbplatsen Maaseutu.
fi. Vinnaren i tävlingen offentliggörs den 7 oktober på Landsbygdsgala 2010 i Gamla
studenthuset, Helsingfors. Syftet med tävlingen är att informera om goda förfaranden inom
ramarna för Finlands program för utveckling av landsbygden och att förmedla nyttiga
förfaringssätt. På så sätt sprids goda idéer och förfaringssätt till olika delar av landet.
Tävlingskategorierna i tävlingen är:
1) Årets Leader-projekt (innefattar även internationella projekt)
2) Årets utvecklingsprojekt (näringsutvecklings-, utbildnings- och allmännyttiga projekt)
3) Årets landsbygdsinvestering (företag eller jordbruk)
4) Årets landsbygdsinnovation (tjänst eller produkt)
5) Årets miljösatsning (t.ex. företag, jordbruk, förening, organisation)
6) Årets landsbygdsfinansiär (år 2010 väljs årets ELY)
Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens nyhetsbrev den 26 februari. Mer info om
tidtabeller och förfaringssätt finns att läsas på nätverksenhetens hemsida under adressen
http://www.landsbygd.fi/sv/index/kommunikation/nyheter_och_meddelande/bastapraxis.html.
Kampanj vill lära ungdomarna välja närmat
Som bäst pågår en turné, där Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)
tillsammans med Ungmartha besöker kommuner i Svenskfinland och pratar lokalproducerad
mat med unga påverkare. Målgruppen är aktiva ungdomar som engagerat sig i
ungdomsfullmäktige, ungdomsparlament, skolornas elevråd eller liknande. Idén är att
lära ungdomarna vad närproducerad mat är. Rent praktiskt genomförs kampanjen med
kvällstillställningar, både som prat och mat, i ungdomsgårdar eller liknande på åtta orter i
Svenskfinland. En ung jordbrukare från trakten berättar vad närproducerad mat är och vilken
betydelse lokal livsmedelproduktion kan ha, bl.a. för sysselsättningen i den egna kommunen.
Miljömässigt finns det även många argument som talar för närproducerad mat, t.ex. minskade
transporter. Turnén har redan besökt Esbo, Kimitoön och Kristinestad, medan Lovisa, Sibbo,
Raseborg, Korsholm och Jakobstad står i tur under mars och början av april. Uppgifterna är

från tidningen Landsbygdens Folk (5.3).
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.

