Anmälan och betalning

Följande ingår:

Du kan anmäla dig till Landsbygdsriksdagen genom
att fylla i anmälningsformuläret på www.bya.net.

För de som kommer från fastlandet.

• Överfarten Åbo - Åland, tur och retur, buffet x 2
• Inkvartering i dubbelrum på Park Alandia eller på
Strandnäs hotell
Lördag
• Frukost på Park Alandia eller på Strandnäs hotell
• Deltagande i Landsbygdsriksdagen, kaffe
• Trerätters festmiddag och kvällsunderhållning på
hotell Arkipelag
Söndag
• Frukost på Park Alandia eller på Strandnäs hotell
• Deltagande i Landsbygdsriksdagen, kaffe
• Besök på Skördefesten på Åland

Deltagaravgiften på 30 €

För åläningar och övriga som inte deltar i resan och
inkvartering.
Följande ingår:
Lördag
• Deltagande i Landsbygdsriksdagen, kaffe
• Trerätters festmiddag och kvällsunderhållning på
hotell Arkipelag
Söndag
• Deltagande i Landsbygdsriksdagen, kaffe
• Besök på Skördefesten på Åland

Sista anmälningsdag med inkvarteringspriset
130 € är 07.08.2008. Man kan anmäla sig senare
(sista anmälningsdatum är 19.08.2008), men inkvarteringsavgiften stiger till 150 €.

Finlandssvensk

LANDSBYGDSRIKSDAG
På Åland

2 0 0 8

Deltagaravgiften på 130 €

För mer information eller om du vill anmäla dig per
e-post/telefon kontakta:
• Peter Backa:
peter.backa@ssc.fi / tfn +358-40-5950 444
• Kenneth Sundman:
kenneth.sundman@ssc.fi / tfn +358-6-3204 151
• Mikael Erickson (ÅBF):
m.erickson.frimarksaml@aland.net
tfn +358-18-166 60
Bankförbindelse: Aktia Sparbank Abp 497028-25936
		
IBAN: FI45 4970 2820 0059 36
		
BIC-KOD: HELSFIHH

Anmälan är bindande.
Betalning görs senast 01.09.2008.
Ange i meddelandefältet ditt för- och efternamn.
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Finlandsvensk Landsbygdsriksdag

Preliminärt program

på Åland 20-21.09.2008

Se www.bya.net för nyaste uppdateringen.
Plats: Plenisalen i Självstyrelsegården

Med Landsbygdens framtid i Norden och Åland
är fantastiskt! som teman samlas finlandssvenska
landsbygdsaktörer till sin tionde och jubilerande
landsbygdsriksdag 20-21.09.2008 – nu för första
gången på Åland.
Landsbygdsriksdagen hålls i Mariehamn, men vi
besöker även den populära Skördefesten på Åland
vid Ålands Landsbygdscentrum. Landsbygdsriksdagen inleds på lördag vid lunchtid och avslutas
med besöket på Skördefesten på söndag eftermiddag.

Lördag
Förmiddag Möjlighet till separata möten eller fritid
Kl.12.00

Landsbygdsriksdagen öppnas
Musik, hälsningar och öppningsanföranden
av b.la. Mikael Erickson (Ålands bildningsförbund och Björn Wallén (Svensk Byaservice)
Resolutionsutskott tillsätts

Tema: Landsbygdens framtid i Norden
Kl. 12.30

Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen ordnas
vart annat år med Svensk Byaservice som arrangör.
Årets samarbetspart är Ålands bildningsförbund.

Framtiden granskas ur olika synpunkter
av experter; historisk synvinkel, sociologiskt perspektiv och vårt behov av mat och
energi
• Janken Myrdal professor vid Sveriges
lantbruksuniversitet, författare till Nordiska ministerrådets framtidsstudie
om Nordens landsbygd 2050
• Erland Eklund landsbygdsprofessor
vid Åbo akademi
• Henrik Ingo agronom
Diskussion

Kl. 14.30

Kaffepaus

Kl. 15.00

Landsbygdsriksdagen söker de viktigaste
framtidsfrågorna (bikupediskussion)

Kl. 16.00

Panel: Representanter för de nordiska
byarörelserna diskuterar framtiden med
landsbygdsriksdagen (Under ledning av
Björn Wallén)

Kl. 18.00
- 18.30

Framtiden är här!
Vad gör vi nu; vilka redskap kan vi använda? Hans Bergström från Nätverksenheten och Peter Backa från Svenska
temagruppen

Kl. 19.30

Trerätters festmiddag och kvällsunderhållning på hotell Arkipelag

S öndag

Tema: Åland är fantastiskt!
Kl. 09.00

Best practice från Åland
Resolutionsantagande mm.

Kl. 11.00

Kaffe

Kl. 11.30

Bussavfärd till Skördefesten i Jomala

Kl. 13.30

Avfärd direkt från Skördefesten till färjan

