		
NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling

nr 26/vecka 26

28.6.2010

Innehållet i veckans Nyhetsbrev
•
•
•
•
•
•

Cit:

Allt högre framgångsrika urbana toppar och allt mera eftersläpande lågland
Utan gråzoner skapas bättre förutsättningar för en samordnad jordbruks- och
sammanhållningspolitik
Offentliga ekonomins stora läckage och kommunsamarbete
”Det viktiga i landsbygdens utvecklingsarbete är en helhetsstrategi” – Aktion
Österbottens ordförande Mats Brandt
Landsbygdsriksdag med 20 år på nacken – utse delegater till jubileet i Borgå,
Helsingfors stad utsåg sin!
Läs även detta: *Landsbygden har blivit ”ingens” ärende – Vaala kommundirektör
Tytti Määttä *Domstolsbeslut förpliktar Sonera att tillhandahålla Internet även
på glesbygden *Biobränslet inte miljövänligare än bensin? *Sydösterbottniska
byar vill bygga egen vindkraftspark *RoHit – tidskrift som samlar Hitis skärgård
*Sommarledigt för Nyhetsbrevet
”Det är bra att hon har sina rötter här och vet hur det är att bo i en glesbygd.”
Jalasjärvibon och förra klasskompisen Mari Koivisto-Rajala som hoppas att
nytillträdda statsministern Mari Kiviniemi skall komma ihåg sin hembygd
(Hufvudstadsbladet 22.6).
”Den småskaliga vindkraften gynnas inte av subventioner medan den storskaliga
miljöförstörande vindkraften riskerar överetablering, och tillåts köra över
miljömässigt gynnsammare energiformer p.g.a. inmatningstariffens sneddrivande
och konkurrenshämmande effekt.”
Ekonomen och busstrafikanten, vasabon Peter Söderqvist om att resursslöseriet borde
stävjas i sin linda och hela finansieringen av förnyelsebara energikällor läggas om.
Men rätt hanterad är vindkraften ett seriöst energialternativ med betydande potential i
glesbygden och på redan exploaterade industri- och hamnområden (Vasabladet 22.6).
”Vasaregionen är globalt sett en glesbygd, avsides och långt borta från
marknaderna.”
Närpes´ förra kommundirektör Gustav Skuthälla som anser att Österbottens förbunds
viktigaste uppgift är att uppmana Vasaregionens kommuner att gå samman snarast
möjligt för timglaset rinner ut (Vasabladet 23.6).

ALLT HÖGRE FRAMGÅNGSRIKA URBANA TOPPAR OCH ALLT MERA

EFTERSLÄPANDE LÅGLAND
Enligt professorn i urban och regional styrning vid Manchester universitet Alan Harding
utmärks världen av allt högre framgångsrika urbana toppar och ett allt mera eftersläpande
lågland. Den brittiska ekonomin t.ex. är dominerad av superregionen som omger och
innesluter London. Den brittiska ekonomin är inte bara dominerande av den, den blir allt
mera dominerad av superregionen. I Frankrike växer Aix-Marseille, Paris och Lyon mest.
Enligt Harding har differensen mellan de största metropolområdena och resten ökat under de
senaste 20-30 åren. Samma tendenser, med snabbare växande urbana centra, finns i Spanien
(Madrid och Barcelona, delvis Valencia), i Sverige (Stockholm, Göteborg och Malmö), samt i
Finland (Helsingforsregionen). Storstadsregionerna fungerar som lokomotiv för de nationella
ekonomierna. De områden och samhällen som nu lider mest, är de som även drog minst fördel
av tillväxtåren. Förlorare är också de frånkopplade platser och samhällen som ligger inom
områden som överlag utmärks av tillväxt, men som inte själva tar del i kunskapsekonomin.
Pierre Veltz konstaterade 2005 att metropolområdena i högre grad blir fullgoda ekosystem
med avancerad teknologi och ekonomi. Harding tror att han har rätt. ”Tidigare trodde vi att vi
kunde jobba varsomhelst, nu jobbar vi allt mera i eller nära metropoler.” Kunskapsekonomin
och den ”nya” agglomerationen har förändrat den rumsliga fördelningen av arbete. Harding
talar, liksom Richard Florida som myntat begreppet ”den kreativa klassen”, om toppar
och dalar, men även om små utbuktningar på kartan. Harding talar även om världen som
en ”Skärgårdsekonomi”, vilket är ett annat sätt att beskriva en ökande skillnad mellan
regioner. Någon målsättning att utjämna topparna förekommer inte längre i Storbritannien.
Storbritannien har i hög grad övergett tanken att bedriva spatial utjämning på nationell
nivå, d.v.s. undviker att utjämna regionala skillnader – i praktiken en stegrad regional
utslagningspolitik. Enligt Harding har dagens universitet en motsvarande betydelse för
regionekonomin som gårdagens industrier hade. De metropolära/cityregionala arrangemangen
varierar stort i Europa, men Harding listar de centrala faktorer som en idealmodell skulle
utmärkas av – ett stödjande nationellt sammanhang, stark teknisk kapacitet, ett signifikant
inflytande både på den regionala och nationella nivån, starka horisontella nätverk med
centrala offentlig-privata institutioner, en övertygande och allmänt delad gemensam historisk
”berättelse”, starkt ledarskap och hög koordineringskapacitet, samt förmågan att uppfatta och
handlägga de miljö- och sociala implikationerna av att strategiska ambitioner förverkligas.
Uppgifterna är från en artikel, skriven av Peter Ehrström, i senaste veckas fredagsupplaga
(25.6) av Vasabladet.
UTAN GRÅZONER SKAPAS BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN SAMORDNAD
JORDBRUKS- OCH SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK
Enligt René Souchon (FR-PSE), regionpresident i Auvergne och tidigare fransk
jordbruksminister, finns det goda skäl att låta medel och policy för landsbygdsutveckling föras
in under den gemensamma sammanhållningspolitiken. Nu nappade inte Regionkommitténs
övriga ledamöter helt och fullt på hans förslag till plenarsessionen 9.6. Men de kom däremot
överens om att det måste bli tydligare än i dag, hur verksamheter vid sidan av jordbruket
på landsbygden skall finansieras. Kommissionären för EU:s jordbrukspolitik Dacian
Cioloş, lovade även han, att tillsammans med kommissionären för regionalpolitik Johannes
Hahn, arbeta för att få bort alla gråzoner mellan de två politikområdena för att skapa bättre
förutsättningar för en samordnad jordbruks- och sammanhållningspolitik. Strävan är att
förbättra förhållandet mellan städer och landsbygd och de sociala och miljörelaterade
utmaningar de möter. Uppgifterna är i huvudsak från en artikel i Gränsbrytning – Nyheter
om regioner och regional utveckling i Norden (11/2010), skriven av dess chefredaktör
Per Holmström. På Regionkommitténs webbplats finns mer att läsa under adressen http://

cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=ef712931-ab2c-44da-a5b6b19857cff4ab.
OFFENTLIGA EKONOMINS STORA LÄCKAGE OCH KOMMUNSAMARBETE
Offentlig och privat ekonomi bör leva i symbios för att en region skall ha framgång. Likaså
bör beslutsfattare inom offentliga och privata verksamheter vara i ständig dialog. Det stora
läckaget i den offentliga ekonomin återfinns i stadsregionerna. Orsaken till det här är det
dåliga samarbetet mellan städer och omkringliggande kommuner. Nästan alla stadsregioner
har lidit av det dåliga samarbetet. Störst är läckaget i Helsingforsregionen, som emellertid
lever p.g.a. sin storlek, som är i en klass för sig. Man klarar sig trots det dåliga samarbetet
med omkringliggande kommuner – Esbo, Vanda och Grankulla. En av landets mest
vederhäftiga veckotidningar ställer frågan varför Åbo har förlorat sin plats som naturlig tvåa
bland Finlands stadsregioner. Likaså ställer man sig undrande till att Vasa förlorat sin position
gentemot Seinäjoki. Frågan besvaras själv av kolumnisten med konstaterandet att Åbo
och Vasa har grälat sig ut ur världskartan i sin oenighet med omgivande regioner. De båda
stadsregionerna är Finlands mest underpresterande av alla – Åbo- och Vasaregionerna finns
inte mera. Varje vardagsmorgon beger sig flera bussar med yrkesfolk från Närpesregionen till
Vasa för att förtjäna sitt dagliga bröd. Vasapolitikerna äventyrar dessa arbetsplatser, man har
grälat regionen ut ur världskartan. Uppgifterna är från en artikel, skriven av Närpes´ förra
kommundirektör Gustav Skuthälla, i Vasabladet ( 23.6).
Före detta omsorgsministern, riksdagsledamoten Osmo Soininvaara, som utreder
kommunstrukturen i Lahtisregionen, menar att om kommunerna är i krigstillstånd, kan de
inte skapa en vettig samhällsstruktur (bostäder, jobb, trafiknät, kollektivtrafik). Allt skall
vara nära, men allting behöver inte ligga i centrum. När grannkommuner tävlar gäller det
ofta bostadspolitiken, och då blir planläggningen dålig. Man bygger på fel ställe (långt
från centrum) för att locka skattebetalare från grannkommunen. Den enklaste lösningen
på det här är att slå ihop kommunerna. Det andra alternativet är att kommunerna ändrar
på spelreglerna och slutar med att sätta krokben för varandra. I Vasaregionen verkar just
kommunerna motarbeta varandra. Konkurrensen om skattebetalarna, gör att Soininvaara inte
tror att kommunerna klarar av att samarbeta. Ett alternativ för Vasa kunde vara en gemensam
metropolförvaltning som får pengar från alla kommuner. Soininvaara tror även att många
kommuner, samtidigt som de lockar goda skattebetalare, försöker få dåliga skattebetalare att
flytta bort. Uppgifterna är från en artikel, skriven av Annika Wilms, i senaste fredagsupplaga
(25.6) av Vasabladet.
”DET VIKTIGA I LANDSBYGDENS UTVECKLINGSARBETE ÄR EN
HELHETSSTRATEGI” – AKTION ÖSTERBOTTENS ORDFÖRANDE MATS BRANDT
Tankearbetet för framtidens regionalpolitik i Finland är hela tiden aktuellt. Här följer en
del tankar från den expertgrupp på hög nivå som håller på att förnya det regionpolitiska
tankegodset under arbetsnamnet Regionstrategi 2020. Redan utgångsläget är lite
deprimerande: medan länder som Spanien, Portugal, Norge, Italien över en lång tidsperiod
1980-2007 lyckats minska skillnaderna mellan regionerna, har länder som Grekland,
Irland och Finland gått en annan väg med ökande regionala skillnader. Den regionala
utvecklingsberättelsen i Finland handlar om en koncentrering av befolkningen till städerna,
en polarisering mellan (nord)ost och (syd)väst. Trots detta har de regionala skillnaderna i
hushållens disponibla inkomster gått i en annan riktning, tack vare fördelningspolitiken. På
de områden där befolkningen och sysselsättningen minskar, har således förutsättningarna för
välfärden inte minskat i samma grad, tvärtom så har både avfolkningsbygden och städerna
sina egna riskgrupper: långtidsarbetslösa, bostadslösa och invandrare som permanent står

utanför arbetsmarknaden. I de rika OECD -länderna har en mångsidigare näringsstruktur
förknippats med stigande befolkning, inkomst och sysselsättning på landsbygden, vilket gör
det lättare att utnyttja de befintliga resurserna regionalt, bl.a. då arbetsmarknaden förstärks
och breddas. I en del länder har en god boende-, natur- och kulturmiljö lett till en ny era på
landsbygden. I England och Frankrike har befolkningsrörelsen de senaste åren varit riktad
från städerna till landsbygden. Men landsbygden är i behov av en helhetsbetraktelse för sin
utveckling. Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet är därför en av grundstenarna, i
synnerhet på glesbygden förstärks behovet av samarbete mellan olika sektorer, kommuner,
lokala aktionsgrupper och tredje sektorn. I regionpolitiken har städernas roll i utvecklingen
fått allt större betydelse, både ekonomiskt, socialt, politiskt och som retoriskt. En forskare
i regionekonomi (Glaeser 2008) ställde sig nyligen frågan: ”Hur kommer det sig i en
era då transport- och kommunikationskostnaderna försvunnit att städerna har blivit mer
viktiga än någonsin?” Landsbygden har många ansikten och varierar beroende på om
den är glesbygd, kärnlandsbygd eller ligger nära en stad. Likaså varierar utmaningarna.
Det viktiga i landsbygdens utvecklingsarbete är en helhetsstrategi samt framgångsrika,
slagkraftiga nätverk, där kommunikationslederna går i två riktningar – folket och näringslivet
i städerna når glesbygden och tvärtom. En slagkraftig regionutveckling förutsätter en
förvaltning som kan hantera utveckling på många plan och av allehanda slag, som kan
få regionernas särdrag att blomma ut, som är flexibel för att ge utrymme för innovation,
samt som kan stå för varaktighet. Den här regionutvecklingen börjar nerifrån, från lokala
nätverk och samarbetsformer. Aktion Österbotten står inför en sådan här balansgång – som
lokal aktionsgrupp och programvärd för lands- och kustbygden, som byaföreningarnas
regionala sammanslutning och intresseorganisation. Målsättningen är att bli en motor för
landsbygdsutvecklingen i Österbotten. Enligt stadgarna är Aktions syfte bl.a. att främja
innovativ lokal utveckling med målet att skapa en ekonomisk, social och ekonomisk hållbar
utveckling. Aktion Österbotten är programvärden som kan hjälpa till med finansieringen. Vi
är helt beroende av det lokala initiativet och samarbetet. Det här skriver Aktion Österbotten
rf:s ordförande Mats Brandt i föreningens senaste nyhetsbrev under rubriken En ny era för
lokalt samarbete. Övriga ämnen som tas upp är: Verksamhetsledaren har ordet, Två språk – ett
mål, Det andra internationella projektet, Statistik om Leader-stöd, Scoutstugan (projektstöd),
YourCoach (företagsstöd), Historisk Matupplevelse (projektstöd), SKRIV TILLgänglig
kultur (projektstöd), Specialstöd, Oxkangar fladan (projektstöd), Projektägarträffar, Besök
i Holland och Belgien, Rapport från Kustaktionsgruppen, Landsbygdsriksdagen i Sunne,
Landsbygdsriksdagen i Borgå, Skadliga växter (VIKURI-projektet), samt Förändringar bland
personalen. Länk till Aktions nyhetsbrev (juni 2010) kommer att finnas under adressen http://
www.leader.aktion.fi/svenska/aktuellt/nyhetsbrev/.
LANDSBYGDSRIKSDAG MED 20 ÅR PÅ NACKEN – UTSE DELEGATER TILL
JUBILEET I BORGÅ, HELSINGFORS STAD UTSÅG SIN!
Under slutet av 1980-talet, när den österbottniska landsbygden drabbades av en allvarlig
kris, föddes tanken på en Landsbygdsriksdag. Den allra första Landsbygdsriksdagen
förbereddes genom studiecirklar med uppgift att formulera krav på myndigheter och
organisationer, samt fundera på lokala strategier. På vårvintern 1990 samlades man så till den
första Landsbygdsriksdagen, som blev en tillställning fylld av kampanda och framtidstro.
Landsbygdsriksdagen uttalade också sin tro på att det är landsbygdsborna själva som
måste ta itu med problemen. Här lyftes byaråden fram som centrala aktörer. Efter det har
traditionen fortsatt. Vart annat år samlas landsbygdsbor, projektmänniskor och personer
inom landsbygdsutveckling i Svenskfinland till Landsbygdsriksdag för att framförallt utbyta
erfarenheter, men också för att ta ställning till aktuella frågor och inte minst viktigt, ha trevligt

tillsammans. De två första Landsbygdsriksdagarna hölls i Vörå åren 1990 och 1992, medan
den tredje hölls i Ekenäs år 1994 och omfattade då för första gången hela Svenskfinland med
modell från de två första Landsbygdsriksdagarna i Vörå. I år kommer Landsbygdsriksdagen
för första gången att bjuda in delegater, som har rösträtt. Arbetsgruppernas arbete och
föreläsningarna står som botten för resolutionen och omröstningarna. Alla landsbygdsaktiva
är välkomna, men endast en delegat/by eller kommun har rösträtt. Nationella och regionala
organisationer kan skicka 3 delegater/organisation till Landsbygdsriksdagen. På detta sätt får
själva tillställningen även karaktär av ett demokratiskt beslutandeforum, som får mera tyngd
och breddar möjligheterna för fortsatt utvecklingsarbete på landsbygden. Grupparbetena leds
av mångkunniga, erfarna dragare och kompletteras med sakkunniga fackmän, kännare och
forskare. ”Det stora utskottet” som behandlar den lokala byns samverkan med kommunen,
kommer att presentera en skara professorer som sakkunniga. Speciellt glädjande i år är även
medverkan av Borgå stift, som i en arbetsgrupp behandlar kyrkans landsbygdsstrategi och
dess uppdateringsmöjligheter under ledning av stiftssekreterare Pia Kummel-Myrskog. Vi
hoppas på en bred uppslutning och välformulerade åsikter, som utmynnar i en resolution
som kan stå som bas för landsbygdsaktörernas kommande arbete. Vi kommer att följa upp
resolutionen som förhoppningsvis även leder till politiska beslut och ställningstaganden på
riksnivå. Hela Norden ska leva (HNSL) arrangerar sitt styrelsemöte under evenemanget och
de nordiska gästerna kommer också att delta i grupparbetena och det övriga programmet.
Svensk Byaservice med Östra Nylands Byar rf som lokal huvudsamarbetspart arrangerar och
ansvarar för Landsbygdsriksdagen. Som medarrangörer står bl.a. Landsbygdsnätverksenheten,
Svenska Temagruppen inom YTR, vars ordförande riksdagsman Mats Nylund ansvarar
för arbetsgruppen om boendestrukturer på landsbygden, Suomen Kylätoiminta ry, SILMU
rf och Borgå stad. Haikko Herrgård i Borgå 25-26.9 ger Landsbygdsriksdagens deltagare
en inspirerande miljö att arbeta och träffas i, så gör nu slag i saken och anmäl er till den
jubilerande Landsbygdsriksdagen som går under temat Stora kommuner, små byar?
– Närdemokrati under lupp! Helsingfors var först ut av städer/kommuner att utse sin delegat.
Allt om anmälningsproceduren (anmälan senast 31.8), info och program finns på adressen
www.landsbygdsriksdagen.fi. Landsbygdsriksdagstidningen, som nyligen kommit från
tryckeriet, kan även läsas under denna adress.
LÄS ÄVEN DETTA
Landsbygden har blivit ”ingens” ärende – Vaalas kommundirektör Tytti Määttä
Centerns orientering mot städerna och andra partiers undvikanden i landsbygdsärenden, samt
landsbygdsbefolkningens minskning har betytt att landsbygden blivit ”ingens” sak. Det här
skriver Vaalas kommundirektör Tytti Määttä i sin kolumn i nättidningen Verkkoapila. Enligt
Määttä är det inte fråga om ett tillfälligt fenomen, utan det har länge varit som huvudmål med
nedmontering av verksamheter på landsbygden och en koncentrering till städerna. ”Centern
har som bäst bara lyckats fördröja koncentreringsutvecklingen. På grund av det här kan man
inte längre lita på Centern som försvarare av norra Finland, Lappland och Kajanaland, utan
i ledningen vill man ha egna män och kvinnor”, skriver Määttä i sin Verkkoapila-kolumn.
Määttä är Finlands yngsta kvinnliga kommundirektör. Kommunen Vaala (ca 3 740 invånare
2005) ligger i landskapet Kajanaland i Uleåborgs län. Uppgifterna på finska (från 23.6) är
från tidningen Kalevas nätupplaga och själva artikeln i Verkkoapila. Se adresserna www.
kaleva.fi/uutiset/vaalan-kunnanjohtaja-arvostelee-maaseutupoliikkaa/860044 respektive www.
verkkoapila.fi/opencms/opencms/apila/opinions/columns.html.
Domstolsbeslut förpliktar Sonera att tillhandahålla Internet även på glesbygden
Teleoperatören TeliaSonera måste erbjuda bredbandsanslutningar också i glesbebyggda

områden. Genom ett beslut av Högsta förvaltningsdomstolen förpliktas Sonera att
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Förpliktelsen träder i kraft i början av
juli. Handläggningen av Soneras egentliga besvär fortsätter emellertid ännu i Högsta
förvaltningsdomstolen. Sonera, som uppskattar att ca 4 000 bostadsorter för tillfället ligger
utanför området för en bredbandsanslutning på en megabit/sekund, strävar efter att fortsätta
bygga ut sitt nätverk så att det så väl som möjligt skall uppfylla bolagets förpliktelse.
Teleoperatörerna har kritiserat kommunikationsmarknadslagens förpliktelser att erbjuda
bredbandsservice till alla, för på de mest glesbebodda områdena kan priset på anslutningsnätet
stiga till det mångdubbla jämfört med medelpriset. Uppgifterna är från senaste veckas
torsdagsupplaga (24.6) av Vasabladet.
Bonden och ”datadoktorn” Nisse Husberg är positiv till den nya lagen som är ganska ovanlig
internationellt. Men man ser ju hur det går då televerken säljs. De privata företagen måste
lagvägen tvingas att sköta om en mängd uppgifter som det gamla televerket skötte.
Biobränslet inte miljövänligare än bensin?
Ur miljösynvinkel lönar det sig inte att tillverka biobränsle av oljeväxter och spannmål
som har odlats i Finland, för bränslet ger upphov till lika mycket, eller mer utsläpp än
vanlig bensin. ”När man betraktar saken vetenskapligt och objektivt, är det mycket
troligt att växthusgasutsläppen inte minskar till följd av att man framställer biobränsle”,
säger specialforskare Sampo Soimakallio vid VTT till tidningen Aamulehti. Samtidigt
framkommer det att jord- och skogsbruksministeriet har förskönat siffrorna i en rapport till
EU-kommissionen för att man skall kunna fortsätta odla biobränsle i vårt land. Enligt forskare
som Aamulehti intervjuat, tar rapporten inte hänsyn till alla utsläpp vid framställning av
biobränsle. Vid ministeriet medger man att beräkningen kan innehålla fel, men man har följt
samma kriterier som i resten av EU. Uppgifterna (28.6) är från YLE:s Internytt och finns
under adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=189888.
Sydösterbottniska byar vill bygga egen vindkraftspark
Den nybildade föreningen Bywind planerar att bygga 3-10 vindkraftverk i området Perus,
Lappfjärd, Dagsmark och Korsbäck i Sydösterbotten. På ett första möte samlades omkring
60 intresserade bybor. Nu värvas fler medlemmar. Det är meningen att alla skall kunna köpa
aktier i vindbolaget. Förhoppningen är att det första kraftverket skall snurra redan 2015, men
vägen dit är både lång och kostsam. Först måste en vindmätning göras, vilket innebär köp av
utrustning för omkring 150 000 euro. För att söka statligt stöd för mätningen, krävs också att
staden Kristinestad är med på ett hörn. Sedan kostar miljökonsekvensbedömningen uppemot
40 000 euro. Att bygga ett vindkraftverk på 3-5 megawatt kostar ca fem miljoner euro. Hur
många som byggs är inte bestämt, men enligt initiativtagaren Stig Rosengren så kommer man
att distribuera och sälja elen via riksnätet, och då krävs nog fler än ett par kraftverk för att få
kontinuerlig och jämn produktion. Det verkar inte finnas någon som är negativ till projektet,
vilket har att göra med att projektet inte är placerat nära kusten, men även med att det här görs
lokalt. Uppgifterna är från en notis av Anders Bergvik och Tom Forsman i senaste veckas
tisdagsupplaga (22.6) av Vasabladet och finns även på dess nätupplaga under adressen http://
www.vasabladet.fi/Story/?linkID=117710.
RoHit – tidskrift som samlar Hitis skärgård
”Det behövs ibland något som sporrar, eller ger en aha-upplevelse. Något som kan förena
folk i byarna och väcka till liv den kollektiva kraft som finns, men som inte alltid syns.” Det
här skriver chefredaktören Jan Sundberg i ledaren till årets RoHit 2010, som är en tidskrift
för Hitis skärgård. Den utkommer en gång om året, lämpligt till midsommar. Tidskriften

blev från början en glad injektion för Hitis skärgård och något som alla kunde samlas kring.
RoHit innehåller artiklar från gamla kommunen Hitis med omnejd, varierande, intressanta och
värda att ventilera i olika sammanhang. Personintervjuerna med bilder är tidskriftens styrka,
som i år handlar om fiskodlingen i Kasnäs, Jungfrusunds farledsstation i Högsåra, flytande
sommarstugor, skärgårdspolitik, Böle syjunta m.m. Tidskriften har med tiden börjat ge en liten
avkastning, där överskottet ges till olika verksamheter i skärgården, bl.a. till vägbelysning för
Hitis, Högsåra och Rosala, klassresor och klasstipendier i modersmålet. När Rosala Byaråd rf
tog initiativet Hitis tinget var det ett direkt svar på uppkomsten av storkommunen Kimitoön,
kanske som en följd av att representanter i fullmäktige och nämnder blivit färre genom
sammanslagningen, kanske också för att tinget är ett utmärkt redskap när man vill framföra
önskemål och påtala missnöje med något, men även för att ge de invalda stöd i sitt arbete
för att få ändringar till stånd. Byborna har engagerat sig i tinget som haft livligt deltagande.
Uppgifterna är från en tidskriftsrecension av Eva Wörlund i Hufvudstadsbladet 22.6. Äldre
årgångar (2003-2009) hittas under webbadressen http://www.dragsfjard.fi/rosala/RoHit/2003.
html.
Sommarledigt för Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet tar sommarpaus och utkommer nästa gång i augusti. Svensk Byaservice och
Svenska Temagruppen önskar Nyhetsbrevets läsare en riktigt skön sommar!
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.

