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”Offentliga trimmandet försvårar landsbygdens vardag” – professor Hannu
Katajamäki
Virtuell servicemodell för social- och hälsovård i skärgårdsmiljö
Projektfinansiering på landsbygden blir enklare – bredbandsprojekt med i
landsbygdsutvecklingsprogrammet
”Korta projekt är bortkastade pengar” – teknologie doktorn Nisse Husberg
Landsbygdsriksdagen 20 år! – pionjären Backgren blickar tillbaka på de första åren
Läs även detta: *Minister Sirkka-Liisa Anttila vill sammanslå JSM och MM *YTR:
s landsgbygdspolitiska förhandlingsrunda inleddes med partiöverläggningar *JSM:
s 150-åriga historia publicerades *Stort diskussionstillfälle om landsbygdspolitik
hålls nästa år i Helsingfors *Åländska projekt får rikssvensk chef *Årets
landsbygdsutvecklare kommer från Lapinlax *Leader-rådgivare Jesper Wikström har
nu även hand om byaombudsjobbet på Aktion
”Jag är glad att Landsbygdsriksdagen har visat sin styrka och sitt
existensberättigande.”
Sekreteraren och projektkoordinatorn vid den första finlandssvenska
Landsbygdsriksdagen Ann-Sofi Backgren som önskar alla gamla och nya
Landsbygdsriksdagsledamöter givande diskussioner om landsbygden och dess
framtid under 20-års jubileet på Haikko Herrgård 25-26.9. Hälsningen ingår i
Landsbygdsriksdagstidningen som utkommer i juni.
”Det måste vara första gången i historien en by tackar nej till pengar.”
Ordföranden för Korsbäck vattenandelslag i Kristinestad Bo-Göran Lindh om att
Närings-, trafik- och miljöcentralen fått en mängd brev där undertecknarna sagt att
man inte vill ha pengar för utbyggnaden av avloppsnätet i Korsbäck. Motståndet inom
byn var orsak till uteblivet bidrag (Syd-Österbotten 25.5).
”Jag tror vi reder upp det här. Lappfors är ingen utdöende by.”
Allan Zittra, ordföranden i den arbetsgrupp som Lappfors byaråd utsett med uppdrag
att göra byn mer attraktiv för inflyttare. På 1,5 år skall man prestera resultat som ger
Pedersöre fullmäktige underlag för ett skolbygge, då den befintliga skolan dömts ut
p.g.a. fuktskador (Österbottens Tidning 26.5).

”OFFENTLIGA TRIMMANDET FÖRSVÅRAR LANDSBYGDENS VARDAG” –

PROFESSOR HANNU KATAJAMÄKI
Efter depressionen förändrades Finland från en välfärds- till en konkurrensstat, vars
kärnprocess är trimmandet: staten effektiverar sin förvaltning genom att förstora
enheter, minska antalet anställda och penningbeloppen. Inom kommunerna intensifieras
servicenätverken och servicen koncentreras till huvudcentran. Enligt professorn i
regionalvetenskap vid Vasa universitet, Hannu Katajamäki, är trimmandets logik heltäckande.
Det paradoxala här är, att trimmandets inverkan på regionen inte på något sätt har övervägts.
Trimmandet påverkar mest landsbygden och människor som bor långt bort från centran,
då servicen måste sökas allt längre bort. Som exempel på trimmandet nämner Katajamäki
närservicebegreppets otydlighet och befolkningsunderlagstänkandet, då besluten görs på
medelmåttliga grunder. Om befolkningstalet används som kriterie, uppstår mycket olika
storleksområden. I en del av landet är servicen mycket nära, medan tillgången till servicen i
en annan del av landet blir långt bort. Det har sagts att, om kommunen kan erbjuda service på
en plats, så är det närservice. I geografiskt stora kommuner kan man inte utgå ifrån det, för
områdena är mycket olika. Katajamäki anser att skräddarsydda lösningar för olika regioner
är mer rättvisa än de baserade på jämställdhet. Jämställdhetstänkandet för med sig samma
slags lösningar, och då kan uttryckligen landsbygdsinvånarna ur rättvisesynpunkt hamna i
svårigheter. Katajamäki talade under ett seminarium, ordnat av Suupohjan Kehittämisyhdistys
ry, om det nya lokala på landsbygden. Uppgifterna (på finska), som är från en längre artikel i
Kauhajokis kommuntidning, finns under adressen http://www.kauhajoenkunnallislehti.fi/.
VIRTUELL SERVICEMODELL FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD I
SKÄRGÅRDSMILJÖ
Projektet VIRTU (Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands) har som syfte att skapa en
virtuell servicemodell för social- och hälsovård i skärgårdsmiljö. Målet är att vidareutveckla
och producera virtuell service och att testa tekniska lösningar för att främja kvaliteten för
äldre hemmaboende, men också att vidareutveckla olika serviceformer inom äldreomsorgen
tillsammans med kommunerna. Projektet ger även yrkesutbildningen möjlighet att utveckla
nya pedagogiska metoder för undervisningen inom vård och omsorg. Må Bra-TV utgör den
svenskspråkiga delen av det flerspråkiga VIRTU-projektet. Interaktiva program för Må BraTV har förverkligats som ett pilotprojekt inom Yrkeshögskolan Novia 2007-2010 i samarbete
med kommunerna Kimitoön och Väståboland. Enligt projektchefen från Novia Bodil Julin
möjliggör VIRTU-projektet en fortsatt och mera omfattande utveckling av Må Bra-TV med
målsättning att stöda den äldre hemmaboende befolkningens välbefinnande och trygghet.
Projektet integreras i utbildningen, så att studeranden utvecklar sin handledningskompetens
i hälsofrämjande arbete med äldre via interaktiva program. VIRTU-projektet (1.5.201030.4.2013) har beviljats EU-finansiering för två miljoner euro. Projektet leds av Åbo
yrkeshögskola med Yrkeshögskolan Novia, Laurea och Högskolan på Åland som partners.
Dessutom deltar bl.a. kommunerna Sibbo, Nådendal, Kimitoön, Väståboland, Saltvik och
Eckerö från Finland, samt kommunerna Saaremaa och Hiiumaa från Estland. Även Finlands
öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS) är med på ett hörn. Uppgifterna är från ett Novias och Åbo
yrkeshöskolas gemensamma pressmeddelande (21.4).
PROJEKTFINANSIERING PÅ LANDSBYGDEN BLIR ENKLARE –
BREDBANDSPROJEKT MED I LANDSBYGDSUTVECKLINGSPROGRAMMET
Statsrådet godkände 27.5 ändringarna i förordningen om stödande av projektverksamhet
på landsbygden, vilket innebär bl.a. att nu ingår också bredbandsprojekt i Programmet för
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Administrationen som förenklas, bygger
delvis på utvecklingsförslagen från den arbetsgrupp som jord- och skogsbruksminister

Anttila tillsatte för att utreda hur man minskar den administrativa belastningen. Nu vill
man exempelvis införa en alternativ mall för att allokera och verifiera omkostnaderna,
så att stödmottagaren inte behöver lämna så många verifikat. Bland andra ändringar i
förordningen, som baserar sig på arbetsgruppens förslag, ingår att göra utbildning möjlig i
allmännyttiga utvecklingsprojekt, att förenkla utredningen av små kostnaders skälighet och
att slopa ansökan om utbetalning som krävts minst en gång om året. Enligt förordningen
är det nu även möjligt att genomföra bredbandsprojekt inom Programmet för utveckling av
landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Bredbandsprojekt hör till det nationella Bredband
2015-projektet, vilket bygger på statsrådets principbeslut. Genom EU:s återhämtningsplan
har man i landsbygdens utvecklingsprogram reserverat ytterligare ungefär 25 miljoner euro
för bredbandsprojekt. Den ändrade förordningen gäller projektstöd enligt Programmet för
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som EU delfinansierar. Stöden beviljas av de
medel som har reserverats för ELY-centralerna och Leader-aktionsgrupperna, att användas för
regional och lokal utveckling av landsbygden. De olika projekttyperna är utvecklingsprojekt,
utbildningsprojekt, allmännyttigt investeringsprojekt och samordningsprojekt. Förordningen
träder i kraft 2.6. Uppgifterna är från jord- och skogsbruksministeriets hemsida och finns på
adressen http://www.mmm.fi/sv/index/framsida/pressmeddelanden/100527_hanke_sv.html.
”KORTA PROJEKT ÄR BORTKASTADE PENGAR” – TEKNOLOGIE DOKTORN NISSE
HUSBERG
I hela sitt liv har teknologie doktorn och lantbrukaren i Lappträsk Nisse Husberg haft att
gör med projekt – speciellt med forskningsprojekt. Kort sagt fick de pengar för ett år eller
två, folk anställdes och skolades, och just då de skulle kunna göra någonting nyttigt, så var
pengarna slut. Men en smart professor hade hittat på en bra metod genom att anhålla om
pengar för forskning som redan var utförd. Då kunde han visa resultat medan han använde
pengarna till ett nytt projekt, och fick mera pengar eftersom han kunde visa upp resultat. De
enda som vinner på korta projekt är byråkraterna och projektledarna som får lön. Det skulle
vara billigare att ge pengar direkt som understöd. De s.k. näringscentralerna är ”monster av
byråkrati” som ger pengar till hälften av kostnaderna och i efterhand, om alls. Man måste
alltså se till att man egentligen inte behöver dessa ”stöd” alls i projektet. Det viktigaste om
man vill få projektpengar och stöd, är att se till att projektet är helt och hållet ”onödigt och
värdelöst”, för annars kan det leda till ”snedvridning av konkurrensen”, och då kommer det
inga pengar. Det enklaste vore väl att övergå till lotteri. Ingen ansökningsbyråkrati behövs
och pengarna skulle vara till lika stor (liten) nytta. Dela alla miljonerna i summor på 10 000
euro och lotta ut enligt personnummer, vilket skulle vara demokratiskt. Uppgifterna är från en
längre artikel, skriven av Nisse Husberg, i tidningen Östra Nyland (från 15.5).
LANDSBYGDSRIKSDAGEN 20 ÅR! – PIONJÄREN BACKGREN BLICKAR TILLBAKA
PÅ DE FÖRSTA ÅREN
”Tänk vad tiden går när man har roligt, brukar det heta. Nu har det gått 20 år sedan den
första Landsbygdsriksdagen såg sitt ljus i Österbotten, Svenskfinland och Finland. Modell
tog vi från Sverige från deras kampanj ”Hela Sverige ska leva”. Det var hösten 1989
som vi startade upp kampanjen ”Landsbygd-Framtidsbygd”. Själv var jag studerande vid
den tiden, men jobbade med projektjobb vid Svenska studiecentralen. Tillsammans med
Peter Backa reste jag runt i svenska Österbotten och försökte mobilisera och entusiasmera
människorna ute i de olika byarna att tänka positivt och börja ”jobba” för sin egen bys
framtid. Arbetsredskapet som vi erbjöd för att komma igång, var studiecirkeln, och för
detta ändamål hade ett speciellt ”Landsbygd-Framtidsbygd”-studiehäfte tagits fram, skriven
med inlägg av olika personer. Även en video producerades, där personer berättade om

vad som var så bra med landsbygden och varför man ville bo på landet. Kampanjen skulle
utmynna i den första Landsbygdsriksdagen som hölls i februari 1990 på Norrvalla, Vörå.
Salen var fylld av landsbygdsentusiaster från Karleby i norr till Kristinestad i söder. Där
satt representanter från olika byar som aktiverats genom kampanjen, där satt representanter
från lantbruksorganisationer, marthor, ungdomsförbund, kommuner, myndigheter och
riksdagsmän samt ministrar. Landsbygdsriksdagen var en tvådagars tillställning och
diskussionerna var intensiva långt in på natten. Följande dag hade Vasabladet en stor artikel
från Landsbygdsriksdagen på sin första sida, så alla som inte var med fick en god inblick
i vad som hände på Landsbygdsriksdagen. Även från Sverige kom man och hälsade på,
berättade om sin kampanj och önskade oss lycka till. Jag tror att alla vi som var där fick
en kick att jobba vidare med landsbygdsutveckling och byautveckling. Man skall komma
ihåg att detta var tider då ingen visste något om EU-medel och EU-program. Vi var alla fast
beslutna att jobba vidare. Hur vi skulle få finansiering till mycket av våra idéer, var en stor
fråga. På den tiden hade de flesta bara ”kaffepengar”. Vi skrev till och med en önskelista till
staten. Vägpengar var lika aktuella och eftertraktade då som nu. I några byar fanns byalag
från tidigare, men byaråd var ett relativt okänd begrepp. Under kampanjens gång och senare
som ett resultat från Landsbygdsriksdagen, så konstaterades det: att bilda byaråd och få en
struktur på utvecklingsarbetet i byarna var en bra väg att gå framåt. Själv blev jag också
jätteinspirerad av kraften och dynamiken bland alla kampanjmänniskor. I den egna hembyn
kallade jag så samman personer som ville jobba för hembyns utveckling och på den vägen
kom jag att bli Molpe byaråds första ordförande 1990, ett ordförandeskap som jag innehade
i 10 år. Landsbygdsriksdagen som fenomen återkom 1992, på samma plats i Vörå. Då
hade intresset även spridit sig till södra Finland och bl.a. representanter från Bromarv kom
upp för att se vad som riktigt hände i Österbotten. Nu när ett större intresse var väckt, så
beslöt Svensk Byaservice, ett samarbetsorgan mellan Nylands svenska landskapsförbund,
Åbolands kulturråd, Svenska Österbottens landskapsförbund (alla dessa numera
ombildade organisationer) och Svenska studiecentralen att satsa på en byarådskampanj
i hela Svenskfinland. Även den gången var jag med som aktör. Som projektledare reste
jag runt i hela Svenskfinland. Jag var ut till Norrskata i Åboland, Skåldö i Västra Nyland
och Pellinge i Östra Nyland, för att nämna några exempel. Byarådskampanjen avslutades
i oktober 1994 med den första hela Svenskfinland omfattande Landsbygdsriksdagen
i Ekenäs. Där konstaterade man att erfarenheterna har visat på hur viktigt det är att
landsbygdsentusiaster från hela Svenskfinland kan samlas och utbyta erfarenheter, lyssna
till intressanta föredrag, diskutera och samverka. Man beslöt också att försöka ordna vart
annat år en Landsbygdsriksdag på olika ställen i Svenskfinland. Landsbygdsriksdagen
kunde lämpligen gå från en region till en annan i tur och ordning, och på den vägen
är vi ännu idag!” Textsammandraget är från en något längre artikel, vilken skrivits av
sekreteraren och projektkoordinatorn vid den första Landsbygdsriksdagen Ann-Sofi Backgren.
Artikeln ingår i Landsbygdsriksdagstidningen som utkommer i juni och utges inför den
finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på Haikko Herrgård 25-26.9. Mer info, program, samt
anmälningsuppgifter för Landsbygdsriksdagen finns på adress www.landsbygdsriksdagen.fi.
LÄS ÄVEN DETTA
Minister Sirkka-Liisa Anttila vill sammanslå JSM och MM
Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) och miljöministeriet (MM) bör sammanslås,
anser jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila, som tycker att saken tas upp i
följande regeringsförhandlingar. Verksamheter som går på varandra måste kunna minskas i
förvaltningen, t.ex. jordbrukets miljöstöd och vattenskydd. Anttila menar, att med hänsyn till
vår befolkningsstorlek, har vi inte råd med en stor och trög byråkrati. När nu en stor andel

tjänstemän under de närmaste åren går i pension från förvaltningen, borde man dra fördel
av läget och förändra förvaltningen så att den blir mer ändamålsenlig. Uppgifterna är från
nättidningen Verkkoapila och finns (på finska) i en längre text under adressen http://www.
verkkoapila.fi/opencms/opencms/apila/news/articles/9648.html.
YTR:s landsbygdspolitiska förhandlingsrunda inleddes med partiöverläggningar
Den förhandlingsrunda som skall förverkligas 2010-2011, har nu inletts genom förhandlingar
med riksdagspartierna. Som medel för de landsbygdspolitiska programmens beredande
och förverkligande genomför Landsbygdens samarbetsgrupp (YTR) överläggningar med
centrala påverkare och aktörer på riksnivå. Senast en förhandlingsrunda genomfördes var år
2008, vilket gällde det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2009-2013 och beredandet
av statsrådets landsbygdspolitiska redogörelse. Under åren 2010-2011 genomförs alltså
igen överläggningar (ca 35) på olika håll. Genom förhandlingarna framskrider åtgärderna i
helhetsprogrammet, redogörelsens linjedragningar och besluten i statsrådets åtgärdsprogram
som är under beredning. Förhandlingsrundan, som inleddes i maj med riksdagspartierna,
fortsätter med andra aktörer i höst. Uppgifterna från YTR:s hemsida och finns (på finska) på
http://www.maaseutupolitiikka.fi/ohjelmatyo/ytr_n_maaseutupoliittinen_neuvottelukierros_
alkanut_puolueneuvotteluilla.html.
Som grund i YTR:s verksamhet finns det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. Det
nuvarande helhetsprogrammet, Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, är det femte i ordningen och
gjort för åren 2009-2013. Statsrådet igen drar upp riktlinjerna genom en landsbygdspolitisk
redogörelse, principbeslut och specialprogram. YTR bereder och förverkligar regeringens
politiska program med statsrådets hjälp.
JSM:s 150-åriga historia publicerades
Jord- och skogsbruksministeriets (JSM:s) historiska överblick Katovuosista biotalouteen,
1860-2010 (Från nödår till bioekonomi, 1860 – 2010) har publicerats. Verket, som har
skrivits av konsultativa tjänstemannen Antero Tuominen, ger en översikt över ministeriets
historia, samtidigt som man firar ministeriets 150-årsjubileum. JSM:s historia började i och
med expeditionen för lantbruk och allmänna arbeten, vilken senaten inrättade 17.9.1860. De
sista svåra nödåren som inföll under samma decennium, gav fart åt arbetet med att bygga upp
jordbruksförvaltningen. Utöver jordbruket handlar historiken också om utveckling av andra
sektorer inom ministeriets förvaltningsområde, såväl skogsbrukets, fisk- och jaktvårdens,
lantmäteriets, livsmedelstillsynens som vattenhushållningens historiska utveckling. Mycket
har hänt under åren, men JSM:s grundläggande mål att trygga livsmedelsförsörjningen i en
föränderlig värld, har inte ändrats. Detta mål kommer att känneteckna ministeriets arbete
även i framtiden, ett ministerium som i synnerhet p.g.a. klimatförändringen står inför nya
utmaningar. Uppgifterna är från ett av JSM:s pressmeddelanden (från 25.5), vilket finns på
adress http://www.mmm.fi/sv/index/framsida/pressmeddelanden/100525_historiikki_sv.html.
Historiken finns på finska med svenskt och engelskt sammandrag under adressen http://www.
mmm.fi/attachments/mmm/uutiset/5pxnPVZHi/mmm_150v.pdf.
Stort diskussionstillfälle om landsbygdspolitik hålls nästa år i Helsingfors
Landsbygdpolitikens samarbetsgrupp (YTR) ordnar i samarbete med riksdagens
landsbygdsnätverk 8.3.2011 på hotell Scandic Continental i Helsingfors ett diskussionstillfälle
om landsbygdspolitik. Till Landsbygdsparlamentet inbjuds politiker, beslutsfattare och
alla med intresse av landsbygdsutveckling. Genom diskussionstillfället vill man lyfta upp
landsbygdsärenden för politisk diskussion och debattera med deltagarna i paneldiskussioner.
I panelerna får man ta del av olika representanters landsbygdssynpunkter och politikerna

får ord på vägen med arbetet på riksdagsvalsfältet. Allmänheten är även väsentligen med
och påverkar diskussionen. Uppgifterna är från YTR:s hemsida och finns (på finska) under
adress http://www.maaseutupolitiikka.fi/tiedotus/uutiset/maaseutuparlamentti_nostaa_
maaseutuasiat_poliittiseen_keskusteluun.html.
Åländska projekt får rikssvensk chef
Ålands näringsminister Torbjörn Eliasson har utsett Kaj Rosberg från Sverige till
projektledare för två åländska EU-projekt: Tillväxt Åland och Lokal Miljö. Syftet med
projekten är att skapa tillväxt och utveckling i små åländska företag, både på landsbygden
och i skärgården. Rosberg har tidigare varit projektledare för EU-projektet Landsbygd 2010,
som avslutas nu i maj. Rosberg har enligt bl.a. VD Tord Sarling på Ålands Trädgårdshall
lärt ålänningarna nya sätt att tänka. Föredraganden och byråchef på näringsavdelningens
allmänna byrå Susanna Strand reserverade sig mot näringsministerns beslut att utse Rosberg
till projektchef för Tillväxt Åland. Strand vill i stället att projektledarskapet för Tillväxt Åland
skulle skötas av åländska April Kommunikation, vars anbud var i stort sett hälften billigare,
eller 36 000 euro plus kostnader för resor och traktamenten. Uppgifterna är från tidningen
Landsbygdens Folk (28.5).
Årets landsbygdsutvecklare kommer från Lapinlax
Lapinlax landsbygdssekreterare Merja Koskela har valts av landsbygdsutvecklarna,
Maaseudun kehittäjät ry, till årets landsbygdsutvecklare 2010. Agrolog Koskela, som fick
utmärkelsen den 21 maj, arbetar som landsbygdssekreterare vid Lapinlax kommun sedan år
1995. Dessutom har hon fungerat som ombudsman för Haapavesi kommuns jordbruksnäring
och landsbygdssekreterare åren 1982-84, samt läkemedels- och djurläkemedelsrepresentant
1984-92. Särskilt erkännande har Koskela fått för att hon varit aktivt med från första början
i utvecklandet av jordbruksstödets nätansökan. Koskela är suppleant i Maaseudun kehittäjäts
styrelse sedan 2006. Uppgifterna är från Maaseudun Tulevaisuus´ nätupplaga och finns
på http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/uutiset/paauutiset/05/fi_FI/Vuoden_maaseudun_
kehittajaksi_valittiin_Merja_Koskela_Lapinlahdelta_2105/.
Leader-rådgivare Jesper Wikström har nu även hand om byaombudsjobbet på Aktion
Jesper Wikström kommer fr.o.m. den 1 juni att fungera som byaombud för Aktion
Österbottens byaverksamhet. Han fungerar sedan tidigare också som Leader-rådgivare
inom samma organisation, en uppgift han även fortsättningsvis kommer att sköta. Att ha
fått förtroendet att arbeta med byaverksamheten, känns både spännande och utmanande för
Wikström. Aktion Österbotten rf kan sägas stå på tre ben; Byar, Leader och KAG (fiskestöd).
Dessa verksamheter stöder och kompletterar varandra. Wikström hoppas att man tillsammans
kontinuerligt kan utveckla byaverksamheten för att svara mot alla de möjligheter, men också
utmaningar, som finns. ”Vi har alla goda exempel och idéer vi kan dela med oss av och lära
av; både regionalt, nationellt och även gränsöverskridande!” Personligen vill han påminna
om den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen i Borgå 25-26.9, där han hoppas på en stor
österbottnisk delegation, samt även Byaverksamheten i Finland rf:s projekt Byar med livskraft
som också skall genomföras i svenska Österbotten under åren 2011-2012. Som byaombud ser
Wikström fram emot att få röra sig ännu mera på fältet och att få chansen att samarbeta med
byaaktörerna.
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.

