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”De kommer inte att få en sådan chans till.”
Kulturfondens förra direktör, professor Krister Ståhlberg som anser att Samlingspartiet
och Socialdemokraterna menar allvar med kommunreformen. På finlandssvenskt håll
måste man vara proaktiv och välja hur man vill ha det (Vasabladets e-tidning,
http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=174856).
”Varje gång vi köper en vara i affären avger vi samtidigt vår röst.”
Anna Alm, sektoransvarig för ekologisk produktion vid NSP och blivande ekobonde
på Mörby Gård i Pojo, i paneldebatten under Slow Food Festival (1–2.10). Alm menar
att vi skall fundera över hur vi vill att samhället skall producera den föda vi alla
behöver och på så vis kan vi göra sunda val i butiken (Landsbygdens Folk 7.10).
”Det vi vet idag är att Leader fortsätter!”
Aktion Österbotten rf:s verksamhetsledare Mathias Högbacka om att de under en
längre tid blickat framåt för föreningens del och resonerat över vad som kommer att
ske efter 2013. Nu är det programskrivandet som står för dörren (Aktion Österbottens
nyhetsbrev oktober 2011).

KOMMISSIONEN LADE FRAM REFORMFÖRSLAG FÖR JORDBRUKSPOLITIKEN
EU-kommissionen lade 12.10 fram ett förslag till reform av den gemensamma
jordbrukspolitiken efter 2013. Reformen skall förankra jordbruket i hela EU och se till att det
blir ännu mer konkurrenskraftigt och hållbart, med målet är att ge oss hälsosam mat av hög

kvalitet, skydda miljön och utveckla landsbygden. ”Kommissionen föreslår ett nytt
partnerskap mellan EU och bönderna för att vi tillsammans skall kunna arbeta för en tryggad
livsmedelsförsörjning, en hållbar användning av naturresurserna och en ökad tillväxt. De
kommande årtiondena måste vi skapa förutsättningar för ett starkt jordbruk som kan hantera
klimatförändringarna och den internationella konkurrensen och samtidigt tillmötesgå
konsumenternas förväntningar. EU behöver sina bönder och bönderna behöver EU:s stöd.
Den gemensamma jordbrukspolitiken handlar om vår mat och framtiden för en stor del av vår
landsbygd”, säger kommissionären för jordbruk och landsbygdsutveckling Dacian Cioloş.
Med hjälp av den reformerade jordbrukspolitiken kan man främja innovation, öka jordbrukets
ekonomiska och ekologiska konkurrenskraft, bekämpa klimatförändringarna och stödja
sysselsättning och tillväxt, en politik som även är ett viktigt bidrag till Europa 2020-strategin.
Reformens tio viktigaste punkter har följande rubriker: 1) Mer målinriktat inkomststöd för
tillväxt och sysselsättning, 2) Smidigare krishanteringsverktyg för att hantera nya ekonomiska
utmaningar, 3) Grönt stöd för att behålla en långsiktig produktivitet och skyddade ekosystem,
4) Fler satsningar på forskning och innovation, 5) En mer konkurrenskraftig och balanserad
livsmedelskedja, 6) Ett miljövänligare jordbruk, 7) Startstöd till unga bönder, 8) Stimulerad
sysselsättning och företagsanda på landsbygden, 9) Bättre stöd till utsatta områden och 10) En
enklare och effektivare jordbrukspolitik. I punkt 8) nämns att de lokala Leader-grupperna
kommer att stärkas. Uppgifterna är från ett pressmeddelande från EU-kommissionen och
finns på dess webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling att läsas via länk under adress
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1181&format=HTML&aged
=0&language=en&guiLanguage=en. Se även jord- och skogsbruksministeriets meddelande
på http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/pressmeddelanden/111012_CAP_sv.html.
GRÄDDSKUMMARKOMMUNERNA IMMUNA MOT REGERINGENS
KOMMUNREFORMSMEDICIN
Lite av samma fenomen som med en drive-by shooting (en situation där gäng eller
grupperingar från den undre världen tar itu med varandra genom skottlossning) finns även i
kommunreformen. Läser man regeringsprogrammet, talas det om starka kommunhelheter,
vilka skall omfatta pendlingsområden. Dessa kommuner skall ha muskler till att både utveckla
livskraften i regionen genom en aktiv näringspolitik och muskler att tillhandahålla framtidens
service – en service som kommer att kräva allt mer avancerad och nischad kompetens som ges
kommuninvånarna. Ytterligare skall den direkta demokratiska styrningen förstärkas genom att
indirekta demokratiska organ monteras ner. Men den medicin man ordinerar, tar helt enkelt
livet av fel kommuner, precis som vid en drive-by shooting. Efter att proteströrelsen i landets
kommuner tilltagit under hösten, har de flesta partier skyndat sig att bedyra att inga
tvångssammanslagningar kommer i fråga, utan allt skall basera sig på frivillighet, vilket ur
reformens synvinkel är början på problemen. Om inga tvångsmedel lagstiftningsvägen
tillgrips, så återstår statsandelarna och skatteutjämningen, vilka genom en kraftig reducering
och ändring tar livet av fel kommuner, precis som i en drive-by shooting. Den djupa
landsbygdens kommuner och en del kranskommuner kring mindre stadscentra faller som
käglor, medan de egentliga problemkommunerna sett ur regeringsprogrammets
målsättningsperspektiv, gräddskummarkommunerna kring metropolområdena, är immuna mot
denna medicin. Varje större stadsregion har minst en gräddskummarkommun som tilldrar sig
höginkomsttagare, medan centralorten fungerar som en magnet för studerande, invandrare och
seniorer, en utveckling som syns kraftigast i Åboregionen. Dilemmat är att så gott som alla av
dessa kommuner är nettobetalare i utjämningssystemet och i mycket blygsam mån beroende
av statsandelar eller skatteutjämning. Kommunerna gynnas i själva verket av minskad
skatteutjämning. Låginkomsttagaren i Alavieska får i förlängningen en skattesats på 25
procent och åtnjuter en betydligt lägre servicenivå än höginkomsttagaren i Grankulla med en

skattesats på 16,5 procent. Slutresultatet utan tvångsåtgärder blir att ojämlikheten mellan
medborgarna, beroende på boningsort, kraftigt ökar, både på landsbygden som kommer att
tömmas oh nedmonteras på det mesta av sin service och inom storstadsregionerna där
utvecklingen mot kraftigare segregation och större klasskillnader kommer att förstärkas –
klasskillnader som dessutom förstärks av kommunstrukturen, vilket knappast kan ha varit
avsikten när regeringsprogrammets skrevs. Uppgifterna är från en artikel, skriven av
Jakobstads stadsdirektör Mikael Jakobsson, i Vasabladet (8.10).
TRE STARKA SVENSKSPRÅKIGA KOMMUNER FÖRESLÅR PROFESSOR KRISTER
STÅHLBERG
En kommun i Österbotten, en kring Borgå och en kommun bestående av Väståboland,
Kimitoön, Hangö och Raseborg, det föreslår Kulturfondens förra direktör, professor Krister
Ståhlberg som lösning på hur man skall kunna bilda starka svenskspråkiga områden i
kommunreformen. Ståhlberg tror att man kommer att tvinga fram en fusion i Vasaregionen,
där den mellersta delen av Österbotten utgörs av en kommun med finsk majoritet. Enda
möjligheten här är att börja utreda vad det skulle innebära att gå in för en kommun
Österbotten. Ståhlberg menar att det skulle vara svårt för andra partier att angripa den
lösningen, eftersom den går mycket längre än vad regeringen vågat tänka sig. I samma veva
målar han upp bilder av en stark finlandssvensk kommun i sydvästra Finland och en kring
Borgå, medan det i huvudstadsregionen och i Åbo krävs inre lösningar. Här föreslår Ståhlberg
nämnder för upphandling av service på svenska. Uppgifterna är från en längre artikel i
Vasabladet (14.10) och finns på dess e-tidning i en kortare version under adressen
http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=174856. Se även Henrik Stenbäcks ledare i samma
tidning (15.10) samt Jessica Sunis och Christoffer Thomasfolks artiklar i Hufvudstadsbladet
(15.10) på e-tidningsadresserna http://www.vasabladet.fi/Ledare/Story.aspx?linkID=175024
respektive http://hbl.fi/nyheter/2011-10-14/kommuner-forkastar-stahlbergs-modell.
SAMARBETE PÅ OLIKA NIVÅER GER FRAMGÅNG PÅ LANDSBYGDEN VISAR
STUDIE
En av de mer övergripande slutsatserna från studien Lesson learnt from the seminars on
Nordic rural development 2009-2010, publicerad av Nordregio 2011, är att beslutsfattare
måste tillvarata och utveckla de resurser som redan finns på plats för att lands- och
glesbygden skall kunna växa och utvecklas. Studien, som är en sammanställning av ett antal
seminarier hållna under året i de olika nordiska länderna om just landsbygdens framtida
villkor och utvecklingsförutsättningar, påstår att mycket av framgångarna på landsbygden
bygger på att aktörer, sektorer och institutioner på olika nivåer samarbetar, men att det sker på
landsbygdens egna villkor. Dessa villkor delas av de nordiska länderna, trots att landsbygden
ser olika ut för dem. Enligt författarna till studien ligger utmaningarna i hur dessa
utvecklingsprocesser skall kunna följas och värderas, så att de långsiktiga effekterna blir
synliga, en utmaning som i grunden är samma som EU:s sammanhållningspolitik står inför
efter år 2013. Uppgifterna är från en artikel i Gränsbrytning – Nyheter om regioner och
regional utveckling i Norden (15/2011), skriven av dess chefredaktör Per Holmström. Mer
information (på engelska) finns med länkar till studien och appendix under adressen
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2011/Perspectives-on-ruraldevelopment-in-the-Nordic-countries--Policies-governance-development-initiatives.
LANDSBYGDSUTVECKLING PÅ EGEN HAND – FIXADE 18 VINDKRAFTVERK
TILL SIN BY I VÄSTERBOTTEN
Det är möjligt att på egen hand utveckla landsbygden, som Roland Lundqvist i den lilla byn
Springliden i Malå kommun, Västerbotten. I mitten av 2000-talet flyttade han till byn med

idén om att byn skulle lämpa sig utmärkt för vindkraft, något som skulle visa sig bli en
vinstlott för det lilla samhället på endast 42 invånare. Lundqvist gjorde utredningen på egen
hand och det var inte svårt att få med byaföreningen. Projektet, som inleddes 2005, gick
snabbt, för i dag när han tittar ut mot fjället Jokkmokksliden syns tio vindkraftverk, och vid
ett annat fjäll, Storliden, snurrar åtta möllor. Vindkraftverken har en tornhöjd på 100 meter
med en rotordiameter på 100. Den sammanlagda effekten är 45 megawatt och
energiproduktionen 140 GWh per år. Der bästa av allt i den här smått otroliga historien är att
byarna Springliden, Lainejaur och Mörttjärn utanför Malå årligen får en stor summa pengar i
form av ersättning som kommer att betalas ut i tjugo år framöver. Lundqvist är förbjuden att
berätta hur mycket de får i ersättning, men rent generellt pratar man om 0,2 procent av
bruttoproduktionen i kraftverket, vilket ger en 5 000-10 000 kronor per kraftverk per år.
Enligt den inofficiella beräkningen rör det sig om enorma summor för de tre små byarna ute i
glesbygden – uträknat på tjugo år handlar det om flera miljoner kronor som byaföreningen
förvaltar i inkomster från vindkraften. ”Pratar vi landsbygdsutveckling, så har vindkraften
haft en enorm betydelse för vårt samhälle. I dag pratar man bara om nedläggning på
landsbygden, men så är inte fallet här. Här är det mycket på gång och det finns många nya
arbetstillfällen som skapats i samband med vindkraftsetableringen”, berättar Lundqvist.
Energibolaget Skellefteå Kraft är ägare och står även för driften, och trots att byn i praktiken
inte har någonting att göra med vindkraften, gick bolaget med på att betala ersättning – ren
och skär goodwill från Skellefteå Krafts sida. Dessutom är marken som vindkraftverken står
på statsägd genom Svea Skog, vilket förenklade processen märkbart i och med att de inte
behövde komma överens med flera markägare. Därför var utgångspunkten direkt från början
att ersättningen från vindkraften inte skulle basera sig på arrendeavtal, utan en fast summa per
år som inte är bunden till produktionen – en sorts avgift som byn håller för att vindkraften har
byggts där. Uppgifterna är från en artikel, skriven av Christoffer Thomasfolk, i tidningen
Landsbygdens Folk (7.10).
SENARE OVERSHOOT DAY I ÅR BEROR PÅ UPPVÄRDERAD BIOLOGISK
PRODUKTIONSKAPACITET
Den 27 september inträffade Overshoot Day – den dag då vi konsumerat naturens budget för
det här året, vilket innebär att vi överskridit produktionen av jordens ekologiska resurser och
tjänster tre månader innan året är slut. Fortsätter vi i dagens takt behöver vi två jordklot i
mitten av seklet. ”Vårt beroende av fossil energi är den starkast bidragande orsaken till
naturens budgetunderskott. Men det är fullt möjligt att minska vårt fotavtryck, främja
ekosystem och biologisk mångfald och byta ut fossil energi mot förnybar. Det handlar om
politisk vilja och att starta omställningen mot ett resurseffektivt och hållbart samhälle”, säger
generalsekreteraren på Världsnaturfonden WWF Håkan Wirtén. Bakom Overshoot Day står
organisationen Global Footprint Network med säte i Kalifornien. Varje år beräknar forskarna
vilken belastning som mänsklighetens konsumtion utgör för naturen – allt från odling av mat
till koldioxidutsläpp. Beräkningarna för 2011 visar att vi använder resurser i en takt som
skulle motsvara den biologiska kapaciteten för 1,2-1,5 planeter. Särskilt de rika länderna har
ett ansvar att driva på för en global omställning, för om alla skulle leva som svenskarna och
amerikanerna, skulle vi behöva 3,3 respektive 4,5 jordklot. I Kommunförbundets projekt
Kuntajälki 2010 har man räknat ut det ekologiska fotavtrycket för 24 städer och kommuner av
varierande storlek. Här skulle larsmobon behöva 4 jordklot och jakobstadsbon ungefär samma
som genomsnittet för finländsk nivå, eller 3,4 jordklot. Att Overshoot Day inträffar senare i
år, jämfört med 2010, beror bl.a. på att nya forskningsmetoder använts, som satellitbilder. Det
ekologiska fotavtrycket är detsamma, men forskarna har uppvärderat jordens biologiska
produktionskapacitet, så om samma metod hade använts 2010, skulle datumet ha varit 1.10
(och inte 21.8). Utvecklingen pekar på att Overshoot Day i snitt inträffar tre dagar tidigare för

varje år. Uppgifterna är från Världsnaturfonden WWF:s hemsida i Sverige (27.9) och finns på
adress http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1409737-overshoot-day-r-hrnu-lever-vi-ver-jordens-tillgngar, samt från en artikel, skriven av Pia Andtbacka, i
Österbottens Tidning (11.10). Se även webbplatsen svenska.yle.fi under adressen
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=227647.
LÄS ÄVEN DETTA
Sonera ovetande om den nerplockade Houtskärskabeln
”Det är märkligt. Vi har inte hittat någon information i våra datasystem om att
Skärgårdsnätens fiberkabel löpte i våra telefonstolpar på Saverkeit”, säger direktör Eila
Rummukainen vid Sonera. Det är drygt 2,5 vecka sedan telebolaget i misstag tog ner
Skärgårdsnätens fiberkabel i Houtskär i åboländska skärgården, bl.a. områdeskontoret och
hälsostationen har varit utan nät sedan dess. Om det inte finns något avtal mellan Sonera och
Skärgårdsnäten, så måste Skärgårdsnäten betala för reparationsarbetet, menar Rummukainen.
Enligt Mikaela Biström vid Skärgårdsnäten borde reparationsarbetet ha kommit igång redan.
Uppgifterna är från (11.10) Åbo Underrättelsers nätupplaga och finns under adressen
http://www.abounderrattelser.fi/news/2011/10/sonera-vi-visste-inte-om-houtskarskabeln.html.
Kvinnligt företagande, internationellt utbyte, Årets by – nyhetsbrev från Aktion
I Aktion Österbottens rf:s senaste nyhetsbrev kan man bl.a. läsa om seminariet Att välja sin
väg, Nordiska kvinnor om företagande, ledarskap och utveckling som hölls i augusti i
Mariehamn och där framgångsrika företagarkvinnor från hela Norden, samt republiken
Finlands president berättade om sina val och villkor. Aktions internationella koordinator
skriver bl.a. om sina utlandsbesök i Litauen, Sverige och Tyskland och föreningens byaombud
om Årets by 2011 med uppmaning att nominera nästa års by. Övriga ämnen i nyhetsbrevet
från Aktion är: Verksamhetsledaren har ordet, Ansökning om projektstöd från Leader, Aktion
Österbotten presenterade sig i Bennäs, samt Rapport från Kustaktionsgruppen. Aktions
nyhetsbrev (oktober, 2/2011) finns att läsas på föreningens hemsida under adressen
http://studieframjandet.huset.fi/files/Aktion%20Osterbotten%20Nyhetsbrev%202%202011.pd
f.
Två finlandssvenska bönder med i ”Bonde söker fru”
Både Stefan Willner och Hans Franzen hade aktivt följt med TV-programmet ”Bonde söker
fru” på MTV3. Som de första finlandssvenska deltagarna jagar de nu själva en fästmö i
programmet, som förra året var det mest sedda underhållningsprogrammet i Finland. ”Jag vet
inte om det är ett bra sätt att finna kärleken, men det är ett sätt”, säger Willner, lantbrukare
och hantverkare från Liljendal i Lovisa. Franzen, mjölkproducent från Hertsböle på Kimitoön,
tänkte att det kunde vara värt ett försök. Han söker en fästmö som är jordnära men framför allt
en som är sig själv och trivs på landsbygden och ute i skärgården. Böndernas kärleksjakt, med
dejting på finska, kan följas på torsdagar kl. 20 på MTV3. Uppgifterna är från senaste
fredags upplaga (14.10) av Vasabladet.
Landsbygdsaktörer samlas till nätverksträff i Vasa
Intressentgrupperna inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland
2007-2013 och alla andra landsbygdsaktörer inbjudes av landsbygdsnätverket till den
tvåspråkiga nätverksträffen Med framtiden i sikte – Tulevaisuuden työpaja, som hålls kl.
27.10 kl. 9-13 på Österbottens ELY-central i Vasa. Nätverksträffens målsättning är att samla
aktörerna till ett gemensamt informations- och diskussionstillfälle, under vilket berörs
landsbygdsutvecklingsprogrammets förverkligande till dags datum, allmänt om
lansbygdsutvecklingen i vår egen region, samt framför allt hur planeringen inför den

kommande programperioden 2014-2020 framskrider – vilka är målsättningarna,
förväntningarna och utmaningarna? Anmälan (senast 21.10) görs under webbadressen
http://www.landsbygd.fi/sv/index/kalenteri/CalendarEvents/natverkstraff_vasa_20111027.htm
l.stx. Här finns även info och länk till programmet.
Världsarven analyseras på konferens i Vasa
Den andra internationella konferensen Världsarvets Världar, WHILD (The World Heritage:
Global Discourse and Local Implementation), för världsarvsforskning hålls 14-16.12 i Vasa
med Åbo Akademi (ÅA) i Vasa som arrangör och WHILD som samarbetspart. Målet med
konferensen WHILD/Vasa 2011, som hålls på engelska och har temat The Future of the
World Heritage Convention – a Nordic perspective, är att analysera betydelsen, inverkan och
framtiden för världsarven. Dagen innan konferensen (13.12) hålls ett doktorsseminarium, till
vilket doktorander har inbjudits till presentation av sina ”papers” som berör relevanta delar av
deras doktorandforskning och/eller deras nuvarande världsarvsarbete. Den 14 och 16
december är konferensen öppen för allmänheten. Mer information, program och
anmälningsförfarande (anmälan senast 1.11) finns www.abo.fi/whildvasa.
För närvarande undersöks sex världsarv gemensamt, där man ställer samma grundfrågor till
invånarna i respektive världsarv i Finland, Sverige, Kanada (2 st.) och Peru (2 st.). Arven är
mycket olika och då Kvarken och Höga kusten fått sin status för den unika landhöjningen, så
har t.ex. dinosaurparken i Alberta, Kanada fått sin status för stora mängder fynd av
dinosaurier. ”Det är de lokala människornas uppfattning om världsarv och världsarvets
lokala inverkan vi vill åt. Det kan hända att de tycker att det är helt bra, men det kan också
hända att det upplevs komplicerat på ett lokalt plan. Det vet vi inte, eftersom vi inte hört de
lokala rösterna”, säger forskare Stina Svels vid världsarvsarrangören ÅA i Vasa. Svels svarar
för undersökningen i Österbotten, där den fast bosatta befolkningen inom gränserna för
Kvarkens världsarv har fått frågeformulär att fylla i, kompletterad med lokala frågor.
Preliminärt ges en första analys på världsarvskonferensen i Vasa.
WHILD, som bildades år 2003 vid Högskolan Dalarna i Sverige, är ett nätverk för
kunskapsuppbyggnad inom forskning, undervisning och besöksnäring relaterad till världsarv
(http://www.du.se/sv/Forskning/Forskningsomraden/Varldsarvets-Varldar/). Nätverkets
forskare bedriver projekt kring världsarvsbegreppet som sådant, såväl som enskilda
världsarv, exempelvis Världsarvet Falun. Vissa projekt fokuserar på världsarvsmiljöernas
historia, medan andra fokuserar på framtida implementeringar och utvecklingsmöjligheter.
För att stimulera samarbeten nationellt och internationellt arrangerar WHILD konferenser,
seminarier och symposier.
SYTY:s grannhjälpsprojekt håller slutseminarium i Levi
Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s grannhjälpsprojekt Kylä
auttaa ja välittää kriisissä (1.3.2009-31.12.2011) håller slutseminarium 11.11 i Levi. Under
seminariet får man höra presentationer om bl.a. hur kommunen kan stöda frivilligarbete, hur
församlingen kan fungera som frivilligarbetets koordinerare, hur grannhjälp är organiserat på
olika platser, eller hur man med lokala projekt kan stöda byarnas arbete för trygghet.
Förhandsanmälan kan göras (senast 7.11) till Outi Marttila på mobil 045 120 2220 eller emailadress outi.marttila@kylatoiminta.fi. Ett mer exakt program kommer inom kort upp på
projektets hemsida http://www.kylatoiminta.fi/fi/hankkeet/kylaauttaajavalittaa. Uppgifterna
är från Suomen Kylätoiminta ry:s Uutiskirje 6/2011, där man även kan läsa om
avloppsrådgivningstillfälle i Södra Karelen, infotillfälle om Global Grant och nationella
konferensdagar för byaverksamheten 8-9.12. Nyhetsbrevet, med svenska inslag, finns på
http://www.kylatoiminta.fi/!file/!id4533/files/attachment/SuomenKylatoimintarynuutiskirje6_2
011.docx.

Britt-Marie Norrgård Leader-rådgivare på Aktion
Den 7 oktober utsåg styrelsen vid Aktion Österbotten rf Britt-Marie Norrgård till Leaderrådgivare hos föreningen. Norrgård, som har vikarierat Minna Nikula under ett år, valdes att
sköta tjänsten till 31.12.2012. Norrgård, som arbetar utifrån kontoret i Bennäs i Pedersöre, har
lång erfarenhet av projektarbete och beviljande av projekt, samt bl.a. en specialyrkesexamen
som landsbygdsutvecklare. Aktions hemsida finns under adressen www.aktion.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
byaföreningarna 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.

