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Mer eko- och närmat i nästa års budget – landsbygdsutveckling för 171 miljoner
Fyra saker för utveckling av närdemokratin
YTR under lupp
Landsbygden som svar på lösningen – läs YTR:s nätkolumn
”Landsbygdsförespråkaren får inte vila en sekund”
Sverige tappar bredbandsförsprånget – kommentar av ”datadoktorn” Nisse Husberg
Läs även detta: *Pedersöres strävan att upprätthålla servicen väcker beundran hos
svenska gäster *Landsbygdsaktörer samlades till traditionell ”Tammerfors-träff”
*Landsbygdsriksdagen live streamas *Dags för det andra finlandssvenska
hembygdsparlamentet

”Får jag ens en ny idé med mig hem, är det värt resan.”
Näringslivsutvecklaren i Boden Leif Engström som tillsammans med drygt 20 andra
aktörer från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Norrbotten besökt Pedersöre,
Österbotten för att få inspiration och nya idéer för hur man kan utveckla landsbygden
(Österbottens Tidning 28.9).
”Jag trivs på landet för där kan jag gå ut och hämta posten i kalsongerna utan att
någon bryr sig.”
En ung kille, Simon Karlsson, på den svenska Landsbygdsriksdagen i Blekinge 6-9.9,
formulerade i en mening hela känslan, skriver Riksorganisationen Hela Sverige ska
levas (HSSL:s) ordförande Inez Abramzon på organisationens hemsida (HSSL:s
bloggar, http://bloggar.helasverige.se/2012/09/%E2%80%9Djag-trivs-pa-landet-fordar-kan-jag-ga-ut-och-hamta-posten-i-kalsongerna-utan-att-nagon-bryrsig%E2%80%9D/).
”Var skall du börja handla nu?”
”Jag tror att jag skall börja svälta!”
Gunvor Nordström, 87 år och stamkund hos K O Bergströms butik i Harrström,
Korsnäs sedan 1945 ger svar på frågan. Bybutiken, den sista i Harrström, upphör och
en nästan 90-årig ära är slut (Vasabladet 29.9).

MER EKO- OCH NÄRMAT I NÄSTA ÅRS BUDGET – LANDSBYGDSUTVECKLING
FÖR 171 MILJONER
Enligt regeringens budgetproposition uppgår anslaget för jord- och skogsbruksministeriets
förvaltningsområde till sammanlagt 2 705 miljoner euro, en minskning på tre miljoner euro
jämfört med 2012 års ordinarie budget. Förvaltningsområdets intäkter är 892 miljoner euro,

vilket innebär en minskning på
två miljoner euro. Besparingarna
är främst det nationella stödet till
jordbruk och trädgårdsodling,
samt avträdelsestödet och stödet
för vattentjänster. Jordbruksanslaget används för att trygga
jordbrukets och livsmedelskedjans bär- och konkurrenskraft,
samt för att förbättra livsmedelskedjans konkurrenskraft. Enligt
propositionen uppgår anslaget
till 2 046 miljoner euro, en
minskning på ca 19 miljoner
euro om man jämför med 2012
års budget. Jordbrukets andel av
anslagen under huvudtiteln är 76
procent. Syftet är att säkra att
livsmedelskedjan får högkvalitativa råvaror. Andelen ekologiska
och närproducerade livsmedel
skall utökas ytterligare, och av
den extra satsning som enligt
regeringsprogrammet skall gå till
den gröna ekonomin, avsätts
fortsatt 1,58 miljoner euro för att
öka andelen eko- och närmat.
Med hjälp av åtgärderna i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland förbättrar man miljöns och
landsbygdens tillstånd, bl.a. genom att minska jordbrukets näringsbelastning och
växthusgasutsläpp. I budgeten för år 2013 reserveras 171 miljoner euro för landsbygdsutveckling, vilket innebär 6,5 miljoner euro mer. Den största orsaken till ökningen är närmast
utbetalningarna från programmet för utveckling av landsbygden på det finländska fastlandet,
vilka blir fler mot slutet av programperioden. Anslaget skall användas för bl.a. utvecklingsprogrammets åtgärder som skall få befolkningsutvecklingen mellan glesbygden och
kärnlandsbygden i balans, förbättra sysselsättningen och diversifiera näringsverksamheten,
vilket skall bidra till att skapa en konkurrenskraftigare boendemiljö och etableringsplats för
företag. Uppgifterna är från jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande som finns på
http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/pressmeddelanden/120917_budjetti_sve.html.
FYRA SAKER FÖR UTVECKLING AV NÄRDEMOKRATIN
De planerade ändringarna av kommunstrukturen förutsätter att närdemokratin utvecklas,
särskilt på landsbygden, konstaterade Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) vid sitt
möte 24.9. Man betonar följande fyra saker i utveckling av närdemokratin:
1. Beslutanderätten nedifrån och upp bör införas i lag
En bestämmelse om medborgarnas rätt att utöva inflytande i sådana frågor på den lokala
nivån som berör dem själva skall tas in i den nya kommunallagen. Bestämmelsen skall ha
bindande verkan. Medborgardeltagandet och medborgarinflytandet skall anta faktiska
former.

2. Enheter för närdemokrati behövs i kommunerna
Frågan om närdemokrati kan inte lösas enbart genom representativ demokrati, det behövs
också enheter för närdemokrati. Dessa samlande enheter kunde bildas av byar, grupper av
byar, kommundelar eller f.d. kommuner. De ska bildas av de lokala samhällenas egen vilja
och på deras egna initiativ. Kommunens roll är att stödja invånarnas frivilliga aktiviteter för
att utveckla områdena.
3. Närdemokrati innebär partnerskap
Förhållandet mellan en enhet för närdemokrati och kommunen skall baseras på partnerskap,
ömsesidigt samarbete och förenade resurser. Enheten för närdemokrati skall ha
beslutanderätt och budgetmakt när det gäller planering och utveckling av det egna området,
t.ex. organisering av närservicen.
4. Befintliga resurser skall utnyttjas till utveckling av nya handlingsmodeller
Närdemokratin förutsätter nya handlingsmodeller och ökad kunskap, men också att
befintliga anslag, samt befintligt kunnande och samarbete utnyttjas. Enheterna för
närdemokrati är i behov av en tjänsteinnehavarresurs. Därigenom tryggas en tillräcklig
beredning av ärendena, lagenligheten i beslutsfattandet, samt att verksamheten är förankrad
hos kommunen.
Uppgifterna är från YTR:s hemsida. Hela texten kan läsas på dess hemsida under adressen
http://www.landsbygdspolitik.fi/sv/information/nyheter/kommunreformen_forutsatter_att_nar
demokratin_utvecklas_sarskilt_pa_landsbygden.2218.news.
YTR UNDER LUPP
Under Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) möte 24.9 diskuterades frågan
om YTR:s och hela landsbygdspolitikens
framtid. De aktuella frågeställningar är:
Vad är YTR-nätverkets roll, vilket skall
arbetssättet vara och vilket budskap vill
YTR förmedla? Den utvärdering som gjorts
under de senaste två åren, har skapat en
kvalitativ bas för diskussionen. Många av
YTR:s arbetssätt fungerar bra, men framför
allt behövs en övergripande diskussionen
om YTR:s arbete och ändamål, samt ökad
information och en allmän debatt kring det.
Regionpolitiken borde tydliggöras genom ett närmare samarbete
med stads- och skärgårdspolitiken. Politikområdenas
gemensamma planering och uppföljning skulle kunna utvecklas.
YTR:s kunnande borde även utnyttjas bättre i den EU-finansierade
landsbygdsutvecklingen. Det är skäl att stärka YTR:s breda roll.
YTR behöver större tyngd, så att den sakkunskap som finns
kommer upp till politisk ministernivå. Det finns stöd för detta i
regeringens åtgärdsprogram. Kontakterna till riksdagen bör
stärkas genom ett mer direkt samarbete. Temagrupparbetenas
flexibilitet bör utnyttjas bättre. Resurserna minskar, samarbete är
enda sättet att få till stånd resultat. Målet är att få större helheter
och göra mera samarbete, så att man kan ta tag i aktuella
samhälleliga behov. Ordföranden Jaana Husu-Kallios vision är att

YTR

landsbygdsutvecklingen skulle vara en del i allt beslutsfattande, på samma sätt som t.ex.
miljöaspekteten beaktas. Biträdande generalsekreterare Hilkka Vihinen, som presenterade
utvärderingen, konstaterade att motiverade människor är kärnan i allt. Människor som arbetar
inom olika sektorer skall kunna bedöma ärenden som kommer upp på agendan, utgående från
ett landsbygdsperspektiv. Uppgifterna är skrivna på basen av den finska texten på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida. Texten med länk till utvärderingen finns under
adress http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/ytr_arviointilinssin_alla.2206.news.
Se även text om mindre medel för forsknings- och utvecklingsprojekt nästa år på adressen
http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/hankevaroista_jaetaan_niukkuutta_ensivuo
delle.2208.news, och att YTR utsåg strategigruppen för arbetet med nya helhetsprogrammet,
http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/strategiaryhma_aloittaa_tyonsa_kovien_od
otusten_alla.2207.news.
LANDSBYGDEN SOM SVAR PÅ LÖSNINGEN – LÄS YTR:s NÄTKOLUMN
Närproducerad energi och närproducerad mat, ekologiska produkter och
naturen som källa för välfärd är alla
välbekanta fenomen, men ändå
uppfattas eller behandlas de inte
som viktiga när det gäller att hitta lösningar för vår nationella konkurrenskraft. I
publikationen Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa, som utkom 19.9, uppräknas
kärnfaktorer för den gröna ekonomin: energi- och materialeffektivitet, decentraliserad
produktion av förnybar energi, ekoeffektiva service- och handlingsmodeller och innovationer.
Hösten 2011 lanserade Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, tillsammans med
jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet, strategin Landsbygden i
Finland. Här har man i en workshopprocess spånat fram förslag till olika sätt för att främja
efterfrågebaserad, hållbar, smart och engagerande tillväxt på landsbygden. Resultatet av
processen kan förenklat beskrivas som enighet om att vi, för att kunna uppnå hållbar tillväxt,
behöver såväl nytänkande som nya handlingssätt. Sålunda kan landsbygden få en viktig
problemlösarroll som är uppenbar för alla. Resultaten av tillväxtworkshopparna tjänade som
utgångspunkt för projektet Experiment på landsbygden, där avsikten var att konkretisera
vilken slags hållbar tillväxt de kreativa tanke- och handlingsmodellerna står för och vad det
innebär att omsätta dem i praktiken. Varje experiment utgör en egen berättelse: Hur utfördes
experimentet, vilka var lärdomarna, vad blev kvar av det och vad sedan (webbplatsen sitra.fi)?
Vid ett evenemang under temat Tjuvstart till framtiden 19.9 vidareutvecklades teorierna och
idéerna (http://www.sitra.fi/tapahtumat/2012/varaslahto-tulevaan). Experimentet med sociala
medier, vilket genomfördes med Pro Agria, beskrivs i inläggen av Suvi Anttila från Pro Agria
och webbfacilitator Pauliina Mäkelä. Små, praktiska experiment är ett sätt att testa hur de här
instrumenten kan användas som lösningar för landsbygden, t.ex. testet som Närings-, trafikoch miljöcentralen i Södra Savolax genomförde bevisade att experimentpengar är ett
fungerande koncept. I nyheten ”Tekijöitä löytyy jo” som publicerades på denna webbplats i
september (http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/tekijoita_loytyy_jo.2189.news)
lyfter man fram företag som redan gör ”det som ska göras”. Det är sådana konkreta exempel
som i mitt tycke på bästa sätt omdanar bilden av landsbygden, vilket i slutändan får
genomslagskraft även i ord, text och handling. I bästa fall ger experimenten en extraskjuts så
att dylika enskilda exempel blir mainstream, vardaglig och etablerad praxis, så som en av
deltagarna i workshopen uttryckte det: ”Antingen hamnar vi på efterkälken eller så åker vi
med”. Hela texten för oktober månads nätkolumn (1.10) ”Lösningen finns på landsbygden”
är från Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) hemsida och finns med länkar på

http://www.landsbygdspolitik.fi/sv/information/natkolumner/losningen_finns_pa_landsbygden
.2211.news. Skribenten Päivi Hirvola är ledande expert inom kommunikation och nätverk på
Sitra.
"LANDSBYGDSFÖRESPRÅKAREN FÅR INTE VILA EN SEKUND"
Enligt landskapsdirektören för
Österbottens förbund Olav Jern
har de organisationer och föreningar som arbetar för bya- och
landsbygdsutveckling fullt upp,
för det blåser inte direkt politiskt förliga vindar när det kommer till försvaret av landsbygden. "Det har igen blivit svårare
tider för landsbygden och de
senaste åren har sektorpolitiken
slagit hårt mot landsbygden.
Här tänker jag på förutsättningTredje från höger Årets landsbygdsaktör Olav Jern. Foto: Antero Lehikoinen
ar för att upprätthålla kollektivtrafik på landsbygden, underhåll av vägar och t.ex. mindre byskolor", säger Jern som ganska
nyligen utsetts till Årets landsbygdsaktör av Byaverksamhet i Finland rf. Landsbygden har
även blivit föremål för en hel del miljöfrågor som skötts på ett odiplomatiskt sätt, t.ex.
skarvproblemen längs kusten och olika skyddsprogram som Natura 2000. Här har
miljömyndigheterna inte varit tillräckligt duktiga på att lyssna in landsbygdens synpunkter.
Jern anser att det i dag finns tillräckligt med skydd av viktiga livsmiljöer och att det nu är
dags att samhället börjar stöda bevarandet av gamla byggnader på landsbygden.
En annan viktig fråga för landsbygden är planläggning. "Landsbygdens behov är för reglerad
på detaljnivå, och på den här punkten är det viktigt att kommunerna har en vettig
generalplanering, så att landsbygden utvecklas och inte avstannar", säger Jern, som menar att
med en fungerande planläggning, kan samhället förebygga eventuella konflikter som t.ex.
vindkraften, vilken började planeras utan att samhället har utrett konsekvenser som
inmatningstariffer eller skydd av försvarsmaktens radarverksamhet. Jern ser dock vindkraften
som en verklig möjlighet att skapa mervärde för landsbygden, men även biobränslen. Sedan
kan man inte särskilja landsbygden och jordbruket när man idkar intressebevakning på
nationell nivå. Lantbruket utgör en väsentlig del av landsbygden, men t.ex. här i Österbotten
finns det en mosaik av olika verksamheter som gör oss starka. Jern anser även att det
finländska jordbruket har en framtid, vilket han grundar på att behovet av livsmedel ökar
kontinuerligt.
Han tänker inte dra av på takten när det gäller att försvara landsbygdens intressen, för det får
ingen som ser sig som en aktivist för landsbygden göra. "Vi får inte vila en sekund. Ett
exempel på att det behövs en aktiv intressebevakning är den pågående namninsamlingen mot
pälsdjursnäringen. Dylika hot mot landsbygden finns alltid och därför är det viktigt att vi hela
tiden jobbar för landsbygden", säger Jern som anser, vad gäller den pågående reformen av
kommun- och servicestrukturen, att den viktigaste aspekten att beakta i diskussionen, är att
kommunerna klarar av att ordna servicen i framtiden. Han menar att det finns förutsättningar
för en levande landsbygd, trots att kommunerna blir större och nämner Närpes som exempel
från 1970-talet. "Stornärpes" skapade förutsättningar för den snabba utvecklingen.

Uppgifterna är från en artikel, skriven av Christoffer Thomasfolk, i tidningen Landsbygdens
Folk (21.9).
SVERIGE TAPPAR BREDBANDSFÖRSPRÅNGET – KOMMENTAR AV
”DATADOKTORN” NISSE HUSBERG
Karin Ahl, ordförande för Fibre to the
Home Council Europe, och Mikael Ek, VD
för Svenska Stadsnätsföreningen, vill i en
artikel på Dagens Nyheters debattsida (21.9)
uppmana svenska regeringen och IT-minister Anna-Karin Hatt att omvärdera sin politik
på bredbandsområdet, om de inte vill bli
ansvariga för att ha försämrat förutsättningarna för tillväxt och välfärd i Sverige under
många år framöver. Bredband är nämligen
en mycket mer central fråga än många tror
och Sverige ligger mycket sämre till än
många, inklusive regeringen, tror. Som
internationellt verksamma inom bredbandsområdet ser Ahl och Ek framför allt tre
problem med situationen i Sverige i dag.
Det första är att det saknas bredare kunskap
om hur viktigt bredband är på väg att bli för
samhället, och här är fiber det enda som är
framtidssäkert. Det andra är den officiella
svenska bilden att man ligger bra till i en
internationell jämförelse och därför inte behöver satsa ytterligare. Det tredje problemet är att
svenska regeringen inte tar ansvar för bredbandsutbyggnaden, utan tror att marknaden ensam
kommer att kunna uppnå de mål som har satts upp. Vad gäller det första problemet, så är det
bredband som gäller och inte mobilt bredband, ADSL eller kabel-TV. Bredband ger möjlighet
att utveckla och använda helt nya tjänster. Problem nummer två är att den internationella
jämförelsen haltar, eftersom den svenska regeringen valt en annan definition av snabbt
bredband än övriga EU. Detta ger en skönmålande effekt, 49 procent av alla hushåll och
företag i Sverige kan i dag få riktigt snabbt bredband, 40 procent om man utesluter kabel-tv,
som övriga EU inte räknar med. Men enligt ledande europeiska undersökningsföretag är den
snarare 35 procent. Statistik från EU-kommissionen visar att Sverige har EU:s långsammast
växande bredbands-täckning, trots att man har en av de starkaste ekonomierna, vilket visar att
det finns en svaghet i regeringens nuvarande strategi, för det är inte realistiskt att marknaden
skall kunna lösa hela utbyggnaden. Om Sverige skall kunna hänga med i tillväxt- och
välfärdsligan framöver, måste det offentliga bidra betydligt mer än i dag, inte minst utanför
storstäderna. Uppgifterna är från Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s)
hemsida och finns under adressen http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visanyhet/blog/1/3638/2/.
Under ledning av IT- och energiminister Anna-Karin Hatt har Bredbandsforum (24.9)
beslutat att tillsätta Byanätsgruppen, vars uppgift är att stödja alla de byalag som arbetar
med att bygga ut bredband på landsbygden, bl.a. med hjälp av den Bredbandsmiljard
regeringen satsar på utbyggnad mellan 2012 och 2014. "Byalagen lägger ned mycket
värdefull ideell tid på att ge landsbygden tillgång till bra bredband. Modellen med byalagen
har visat sig vara väldigt effektiv och är betydelsefull för att vi skall kunna nå målen i
bredbandsstrategin. Därför är det viktigt att Bredbandsforum nu stöttar byalagen i deras

arbete", säger Anna-Karin Hatt. Bredbandsforum är en mötesplats för dialog och samverkan
mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska
bredbandsmarknaden. Syftet med Bredbandsforum, som är en mötesplats för dialog och
samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den
svenska bredbandsmarknaden, är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad
samverkan om utbyggnad av bredband för att nå målen som anges i regeringens
bredbandsstrategi. Uppgifterna är från HSSL:s hemsida och finns på adressen
http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/3642/2/.
Teknologie doktorn i datateknik Nisse Husbergs kommenterar till texten är att han håller
med Karin Ahl och Mikael Ek. Sverige kom igång väldigt snabbt, men att det sedan har
varit uselt med stödet. Men Finland är mycket sämre. Här har fibernät effektivt motarbetats
ända fram till regeringens beslut 4.12.2009, och efter det har genomförandet av beslutet
varit byråkratiskt, långsamt och halvhjärtat. Liksom i Sverige är det här också
"marknadskrafterna som skall sköta allting". Det är ungefär som att sätta getabocken att
vakta kållandet. De stora operatörerna motarbetar ju öppet fibernätets utbyggnad, eftersom
det konkurrerar med deras mobilnät.
LÄS ÄVEN DETTA
Pedersöres strävan att upprätthålla servicen väcker beundran hos svenska gäster
Att österbottniska Pedersöre ens överväger att bygga en ny
skola för ca 20 elever i Lappfors imponerar på gäster från
Norrbotten. "Det skulle aldrig hända i Sverige. Den tanken
finns inte på tapeten", säger Cecilia Andersson som leder det
svenska nationella projektet "Småskolor i utveckling". Tillsammans med drygt 20 andra aktörer från organisationen
Hela Sverige ska leva (HSSL) Norrbotten besökte hon
Pedersöre för att få inspiration och nya idéer för hur man kan
utveckla landsbygden. Den gemensamma nämnaren för de
rikssvenska besökarna är att de vill motverka trenden att
servicen koncentreras till tätorterna, vilket de anser att
Pedersöre lyckats med. Pedersöres positiva befolkningsutveckling sticker ut, för sedan 1980 har invånarna ökat från ca
8 500 till knappt 11 000, vilket inte förekommer någonstans i
Norrbotten. Befolkningsmängden hänger intimt ihop med
skolnätet, och styrelseordföranden för HSSL Norrbotten Åse
Blombäck tar sin hemort Båtskärsnäs i Kalix kommun som exempel. När skolan stängdes år
2003 hade byn ca 500 invånare, men sedan dess har byn tappat halva sin befolkning. I dag bor
270 personer där. Skolan i Båtskärsnäs hade 70 barn när den lades ner, och i Piteå överväger
man allvarligt att stänga en skola med 91 elever från förskolan upp till tredje klass. Med tanke
på det är diskussionen om en ny skola i Lappfors intressant för gästerna. Pedersöre är erkänt
duktigt på att satsa miljoner i skol- och daghemsbyggen, så Andersson och Blomberg hoppas
få ta del av resonemang som får Pedersörepolitikerna att agera som de gör. "Man drar igång
en stor samhällsmekanism om man bestämmer sig för att lägga ner en skola. Jag tror vi tänker
fel - vi borde tänka om, våga profilera skolan bättre och skjutsa eleverna andra vägen, från
tätorten till landsbygden", säger Cecilia Andersson. Leif Engström, som är näringslivsutvecklare i Boden, menar att Pedersöre är intressant, eftersom man här inte dragit ner på servicen,
utan tvärtom fått folk att flytta till landsbygden. Uppgifterna är från en artikel, skriven av
Malin Henricson, i Österbottens Tidning (28.9).
Hela Sverige ska leva Norrbotten arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska
landsbygden i allmänhet och Sverige som helhet i synnerhet. Norrbottenområdet omfattar 14

kommuner, fem Leader-områden och ca 350 lokala utvecklingsgrupper. Se webbadressen
http://www.helasverige.se/norrbotten/om-hssl-norrbotten/.
Landsbygdsaktörer samlades till traditionell "Tammerfors-träff"
De tvåspråkiga LAG:en och regionala byaföreningarna samlades till traditionell
"Tammerfors-träff" 25.9 för att diskutera Leader och demokrati. Leader (eller
CLLD)-programmen skall ju vara klara inom oktober, så genom träffen hoppades
man kunna föra in nya element, bl.a. att hörande i olika former under
programperiodens gång skulle kunna bakas in i programmen.
Svensk Byaservice, Svenska temagruppen (SveT) inom landsbygdsutveckling och
Landsbygdsnätverksenheten ordnar träffarna. De som sammankallas till mötena är
representanter från de tvåspråkiga aktionsgrupperna (I samma båt – samassa
veneessä rf ry, Pomoväst rf, SILMU ry och Aktion Österbotten rf) och de regionala
byaföreningarna (Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf,
byaverksamheten inom Aktion Österbotten, Västnylands Byar rf och Östra Nylands
Byar rf), samt Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS). Leader Åland rf kommer
att inbjudas till följande möte.
Landsbygdsriksdagen live streamas
För de som inte kan närvara vid den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på Skärgårdscentret Korpoström i Åboland första
veckoslutet i oktober, kan ta del av konferensen via live stream
båda dagarna, eller lördag 6.10 och söndag 7.10. Livesändningen
kan ses på www.bya.net. Programbladet finns under adressen
http://www.efbyar.fi/landsbygdsriksdagen/program/.

Foto: Pette Rissanen

Dags för det andra finlandssvenska hembygdsparlamentet
”Vilka är hembygdsrörelsens framtidsmöjligheter? Vilken roll spelar föreningarna i samhället och hur bredda hembygdsforskningen?
Vilken betydelse har sociala medier för hembygdsarbetet? Hur föra
kunskapen vidare?” Det andra finlandssvenska hembygdsparlamentet – hembygdsrörelsens framtidsseminarium, som på ett
mångsidigt sätt belyser just dessa frågor, hålls 13.10 kl. 9-ca 17 på
Norrvalla Rehab Center i Vörå. Arrangör är Finlands svenska
hembygdsförbund rf. Mer om programmet och anmälningsuppgifter (anmälan senast 2.10)
finns under webbadressen http://www.hembygd.fi/start/museidagar/.

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.

