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Innehållet i veckans Nyhetsbrev

•	 Platser kan inte anta globaliseringens utmaningar oreflekterat – bok om Bergslagen i 
globaliseringens tidevarv

•	 ”Vi befinner oss i ett katastrofalt läge som borde medföra någon form av 
undantagstillstånd” – f.d. minister om Sveriges landsbygd

•	 Karleby, Seinäjoki, Närpes exempel på landsortsstäder – ordet beskriver bättre 
verkligheten med stadsmiljö och landsbygd

•	 Landsbygdsevenemangen nyttiga för lokala gemenskapen och identiteten visar 
undersökning

•	 ”Byageneratorn” producerar el även vindstilla dagar
•	 Läs även detta: *Finländskt IT-projekt når sydafrikanska landsbygden *Österbottniska 

bredbandsprojekt i startgroparna *Satsning på servicetrafik underlättar livet på 
landet i Kristinestad *Projekt skall synliggöra Åbolands kulturaktörer *Gemensam 
byaträff för effektivare användning av kraften i Karlebys byar *Karis nästa anhalt för 
Landsbygds-rådslaget *Om alla bor i stan, vad skall vi då med resten av landet till? 
– kom ihåg Kristina Mattsons föreläsning i Vasa om svenska landsbygden *Europeiska 
landsbygdsdagar i Belgien med nya inblickar i landsbygdsutveckling

Cit: ”Storstadsregionerna växer så det knakar! Glesbygden är på väg att slaktas!”
Den f.d. svenske ministern och talmannen Thage G. Peterson om den verklighet 
som han i dag möter. Hela Sverige har varit hans arbetsplats under alla hans 
yrkesverksamma år och han reser fortfarande mycket (ur boken Bergslagen i 
globaliseringens tidevarv).

”För det sjätte finns Eero Uusitalo i Finland. Han har vigt sitt liv åt att arbeta för 
landsbygden och haft position och kapacitet att åstadkomma resultat.”
Landsbygdsutvecklaren på Svensk Byaservice Peter Backa om hur det kommer 
sig att det i Finland skapats en landsbygdspolitik enligt det nya paradigmet med 
tvärsektoriella governance och ett tydligt drag av empowerment (ur boken Bergslagen 
i globaliseringens tidevarv).

”Något mittemellan linjetrafik och taxi.”
Trafikchefen på Westerlines Christer Lindqvist om den servicetrafik som startar 
denna vecka på Kristinestads landsbygd. Körningen sker på kundens initiativ, eller 
anropsstyrd servicetrafik om man väljer fackspråket (Syd-Österbotten 2.11).



PLATSER KAN INTE ANTA GLOBALISERINGENS UTMANINGAR OREFLEKTERAT 
– BOK OM BERGSLAGEN I GLOBALISERINGENS TIDEVARV
I dagens alltmer globaliserade samhälle ökar och minskar regionernas betydelse dramatiskt, 
både i nationell och i global bemärkelse. ”Vad som var centrum i går kan förvandlas till 
periferi i morgon. Vilka vinner i betydelse och vem kommer att försvinna i en mer och mer 
konkurrensutsatt värld?” Ingen vet, men vad som emellertid är helt säkert, är att regioner 
som tidigare upplevt sina storhetstider inte kommer att kunna hävda sig med automatik i 
framtiden. Vilka utmaningar står politiker, näringsliv och entreprenörer inför i en mer och mer 
globaliserad värld, och vilka svar kan dagens politiker, näringsliv och entreprenörer ge oss. 
Detta är några av de ledande frågor som behandlas i antologin Bergslagen i globaliseringens 
tidevarv, vilken är baserad på seminariet Bergslagen i globaliseringens tidevarv som ägde 
rum på Engelsbergs herrgård i november 2009. I kapitlet All business is glocal – eller om 
återbruk av lokal utvecklingskraft skriver professorn i entreprenörskap och företagsutveckling 
vid Ekonomihögskolan i Växjö och Mittuniversitetet i Sundsvall Bengt Johannisson i sin 
slutsats att platser – orter, kommuner, regioner – inte kan anta globaliseringens utmaningar 
genom att oreflekterat anamma rådande universella trender. Detta måste prövas mot det 
lokala och rikssvenska kulturarvet, vilket berättar om ett entreprenörskap som inte stannar 
vid egna intressen, utan känner även ansvar för det egna samhället. De traditioner och den 
kompetens som en gång skapade framgång, avslöjar ofta förmågor som kan återbrukas. En 
sådan här självspegling utmanar den egna förmågan att återvinna forna tiders livskraft. Inför 
de globala utmaningarna handlar det om att på plats införliva strömningar i omvärlden, vilka 
ofta bärs av tillfälliga och mer permanenta besökare, således turister och inflyttare. ”Genom 
att integrera dessa i den lokala gemenskapen, alltså inte bara deras pengar utan också deras 
idéer, förmågor, kontakter och engagemang, införlivar man genom dem globala krafter i 
det eviga projektet att upprätthålla lokalsamhällens livskraft.” De globala krafterna är ju 
definitionsmässigt närvarande överallt och sålunda alltid tillgängliga för samarbeten. Varje 
plats kan så på egna villkor göra den globala utvecklingen till sin tjänare. Övriga skribenter i 
antologin är bl.a. f.d. industriministern, försvarsministern och talmannen Thage G. Peterson, 
kapitlet Avsaknaden av regionpolitiskt ansvar (se text här nere), samt landsbygdsutvecklaren 
på Svensk Byaservice Peter Backa, kapitlet Governance i finsk landsbygdspolitik. Redaktörer 
för antologin Bergslagen i globaliseringens tidevarv (2010) är Kurt Almqvist och Lotta 
Gröning, medan Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål står 
för utgivningen. Uppgifterna finns delvis på http://www.axess.se/shop/Article.aspx?id=73, 
varifrån man även kan köpa boken.

”VI BEFINNER OSS I ETT KATASTROFALT LÄGE SOM BORDE MEDFÖRA NÅGON 
FORM AV UNDANTAGSTILLSTÅND” – f.d. MINISTER OM SVERIGES LANDSBYGD
Det behövs statliga regionala utvecklingsprogram i miljardklassen för att hjälpa, så att starka 
tillväxtregioner skapas på fler ställen runt om i Sverige, än de fem stora. Om inte landsbygden 
och glesbygden helt skall läggas i träda, så behövs även här åtgärder i miljardklassen 
riktas till dessa områden. Frågan om avveckling eller utveckling står här i öppen dager. 
En landsbygdsorienterad politik kan inte ensidigt skapas av nationalekonomiska teorier 
och effektiva lönsamhetskrav, utan andra värden än strikt ekonomiska måste tillerkännas 
inflytande på den samlade landsbygds- och glesbygdspolitiken. Miljöhänsyn, sociala och 
hälsomässiga aspekter kommer att bli viktiga för människornas välbefinnande och deras 
framtid. Men det gäller att inse verkligheten med en globalisering och omstrukturering 
som fortgår, både med för- och nackdelar. Det är det nya och det utvecklingsbara som man 
måste satsa på om fler tillväxtregioner skall komma till stånd i Sverige och dess landsbygd 
skall räddas. Men regionalpolitiken är mycket svårstyrd. Det går inte att spjärna emot 
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utvecklingen, bara minska effekterna av strukturomvandlingen och globaliseringen, samt 
försöka stärka motståndskraften, exempelvis genom att bygga universitet och högskolor, 
samt att ge ordentligt med smörjpengar till lokala initiativ. Dessutom gäller det att inse att 
alla löpande styrinstrument är så gott som otillräckliga och att det internationella kapitalet 
inte tar några nationella hänsyn, samt att EU-medlemskapet begränsar rörelsefriheten att 
göra lokala och regionala satsningar. Ytterligare kan konstateras att statens kaka inte längre 
är lika säker. Vad gäller koncentrationen: ”På några år har ett nytt Malmö tillkommit i 
Stockholms län! På några år kommer ett nytt Göteborg att etableras i Stockholms län! På tio 
år kommer 100 000 nya arbetsplatser och 100 000 nya bilar till detta län”. Ingen verkar bry 
sig – politikerna är tysta, facket reagerar inte, näringslivet tiger och ungdomarna protesterar 
inte. Man borde väl åtminstone kunna ställa frågor om trängsel, bilköer och dålig luft 
stimulerar kreativitet och tillväxt, samt trivsel och välbefinnande för människorna. Dagens 
regionalpolitiker borde ställa de obekväma frågorna om koncentrationens nackdelar. Den 
svenska landsbygden och glesbygden är i dag mycket mer utsatt än någon gång tidigare. 
När det gällde att rädda banksystemet, så togs miljarderna fram, nu gäller det framtiden 
landsbygden som har ett egenvärde för Sverige och dess folk. Även lokala eldsjälar och 
entusiaster som håller enskilda bygder vid liv, pekar på en utveckling av samhällets service 
som de betecknar som oroande och skrämmande. Men det går inte att återgå till det förflutna 
och är inte heller önskvärt. ”En sund och vettig landsbygdspolitik måste utgå från att vi 
lever i en ny tid. Men vi måste peka på landsbygdens fördelar och resurser som kan komma 
hela Sverige till godo.” Kanske kunde man säga att landsbygden skall stå med ett ben i det 
gamla med traditioner och levnadsmönster och ett ben i det nya med turism och hälsofördelar. 
Uppgifterna är från en längre text, Avsaknaden av regionpolitiskt ansvar, skriven av den f.d. 
svenska industriministern, försvarsministern och talmannen Thage G. Peterson, i antologin 
Bergslagen i globaliseringens tidevarv (2010).

KARLEBY, SEINÄJOKI, NÄRPES EXEMPEL PÅ LANDSORTSSTÄDER – ORDET 
BESKRIVER BÄTTRE VERKLIGHETEN MED STADSMILJÖ OCH LANDSBYGD
”Många mindre städer är inte städer i ordets rätta bemärkelse, de är kombinationer av 
landsort och städer. Städer är täta samhällen med helt annan karaktär än glesbygd och 
öppna landskap”, säger Katajamäki professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet, och 
tillika landsbygdsprofessor, Hannu Katajamäki. Han föreslår att då kommunallagen skrivs 
om, tar man med benämningen landsortsstad. Katajamäki tycker att benämningen bättre 
beskriver verkligheten och det kan även bidra till att man bättre utnyttjar den potential som 
staden och landsbygden tillsammans har. För som det nu är riskerar framförallt glesbygden 
att på sikt bli utan uppmärksamhet. Logiken i beslutsfattandet följer så småningom stadens 
önskemål. Tidpunkten är i alla fall nu lämplig för att diskutera frågan hur vi ser på våra 
städer och på landsbygden. Enligt Katajamäki är Karleby, Seinäjoki, Tavastehus, Kouvola 
och Närpes exempel på städer som kunde benämnas landsortsstäder. Seinäjoki har stora 
områden som är typisk landsbygd. I Karleby är också jordbruket starkt – staden med den 
största mjölkproduktionen. Enligt gällande lagstiftning får kommunerna själva bestämma, 
ifall de benämner sig stad eller kommun. Kaustby har planer på att bli stad, men redan nu 
talar man om landsortsstaden på dess officiella hemsida, vilket Katajamäki tycker är bra då 
man redan tagit till sig benämningen. Begreppet kan även underlätta kommunsamgångar, 
eftersom tröskeln sänks för landsbygdskommunerna. Sammanslagningar mellan kommuner, 
som inbegriper stadsmiljöer och landsbygd, kan förliknas vid ett äktenskap. Då vi får en 
landsortsstad, erkänner vi strukturerna och båda parterna är med. Men det finns även en 
risk för att begreppet landsortsstad inte uppfattas lika positivt som Katajamäki tänkt sig. 
Uppgifterna ingick i senaste veckas fredagsupplaga (5.11) av Vasabladet och Österbottens 



Tidning. En kortare text finns även på Vasabladets nätupplaga under adressen http://www.
vasabladet.fi/Story/?linkID=132030. Se även Katajmäkis blogg där han skrivit om detta, 
http://blog.uwasa.fi/aluekehitys/suomeen_on_syntynyt_maaseutukaupunkeja/.

LANDSBYGDSEVENEMANGEN NYTTIGA FÖR LOKALA GEMENSKAPEN OCH 
IDENTITETEN VISAR UNDERSÖKNING
Landsbygdsevenemangen är ofta mötesplatser för stads- och landsbygdskulturen. 
Evenemangen speglar såväl urgamla traditioner och historia som även lättsammare 
underhållning och populärkultur. De är på många sätt nyttiga för den lokala gemenskapen, 
identiteten som för den regionala ekonomin. I en undersökning, Maaseutumaisen 
kulttuuritapahtuman olemus, kehitys ja menestys – Kymmenen kehityskertomusta Suomesta, 
Skotlannista, Norjasta ja Uudesta-Seelannista, som genomfördes åren 2009-2010, 
intervjuades 24 evenemangsarrangörer från Finland, Skottland, Norge och Nya Zeeland, varav 
följande evenemang granskades i undersökningen:
• Finnskogdagene, Svullrya by, Grue, Norge
• Skábmagovat – Kaamoksen kuvia – filmfestival i midvintermörkret, Enare, Finland
• Feis Ile – musik- och maltfestival, Islay, Skottland
• Jutajaiset – folklorefestival, Rovaniemi, Finland
• Highland Games – Höglandsspelen, Cupar, Skottland
• Highland Games – Höglandsspelen, Crieff, Skottland
• Täydenkuun Tanssit – dansfestival, Pyhäjärvi, Finland
• Traktorijatzit – jazzfestival, Suovanlahti by, Viitasaari, Finland
• VM i kärringkånk, Sonkajärvi, Finland
• Gumboot Day – gummistöveldagen, Taihape, Nya Zeeland
Finnskogdagene och Skábmagovat strävar efter att stärka och främja de etniska minoriteternas 
identitet, samt minoritetskulturernas bevarande. Evenemangen Feis Ile, Jutajaiset och 
Höglandsspelen är välinrotade och traditionsförankrade, men samtidigt aktivt integrerade i 
den regionala ekonomin. Täydenkuun Tanssit och Traktorijatzit utnyttjar landsbygdsmiljön 
som ram för ett i grunden stadsmässigt evenemang, samtidigt som de har lyckats få till 
stånd en äkta dialog mellan landsbygd och stad via olika samarbetsformer. VM-tävlingarna i 
kärringkånk och Gummistöveldagen är exempel på evenemang, vilkas framgång grundar sig 
på att landsbygds- och stadskulturens stereotypier har utmynnat i ett fruktbart, humoristiskt 
och oförutsebart möte under tillställningen. I undersökningen framgick det att arrangörerna 
för landsbygdsevenemangen upplever att grundåskådningen för utvecklingen är krävande. 
Den största faran är att landsbygdevenemangen förenhetligas och förlorar sin unika karaktär 
när man försöker finna verksamhetsmodeller, vilka är publik- och turistvänliga. Evenemangets 
väsen och framgång påverkas av arrangörsstabens engagemang, samt evenemangets 
traditioner och unika utvecklingsberättelse. Arbetet tillsammans upplevs av arrangörerna som 
en viktig och förhöjande resurs för den lokala samhörigheten. Organisationen arbetar ofta 
året runt, varvid man utifrån frivilliga insatser, entusiasmens energi, idealism och rent av en 
”positiv galenskap” bygger upp ett värdefullt och kulturellt kapital. För festivalbesökaren är 
ett intressant evenemang, ett sådant som erbjuder värdestrukturer och emotioner i en ständigt 
ny skepnad, samt med dessa sammanhängande unika upplevelser – till och med direkta 
överraskningar. Undersökningen, som Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen utgivit, finns 
på deras hemsida att läsas (på finska) under adressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/
files/1392/YTRjulkaisu_4_2010.pdf.

”BYAGENERATORN” PRODUCERAR EL ÄVEN VINDSTILLA DAGAR
Varför måste vindmöllorna vara så enorma? Svaret är väl att där uppe finns de stora 

http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=132030
http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=132030
http://blog.uwasa.fi/aluekehitys/suomeen_on_syntynyt_maaseutukaupunkeja/
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1392/YTRjulkaisu_4_2010.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1392/YTRjulkaisu_4_2010.pdf


vindhastigheterna, och att det bara är de stora energiföretagen som kan investera i dessa 
dyra monster, vilka bara ger energi då det blåser. Som uppfinnare har ångteknikern Thomas 
Commondt utvecklat tanken på en ”byagenerator” enligt modell av de gamla väderkvarnarna 
och med en totalhöjd på drygt 15 meter. Commondts koncept bygger på att ”byageneratorn” 
producerar både el och värme hela dygnet. När det inte blåser tar en modern träflisbrännare 
över och producerar en het och ren trägaslåga, alltså gengas, vilken matas in i en vattenfylld 
värmeväxlare (panna) som omvandlar den heta lågan till lågtrycksånga på 10 bar. Ångtrycket 
leds in i en modern ångmotor som i sin tur roterar en generator som levererar ström till 
delägarna eller direkt ut i nätet. Ett litet sammandrag av fördelarna som byageneratorn skulle 
generera är följande:
• Lokal produktion av el med hjälp av vinden
• Lokal produktion av el plus värme vindstilla dagar (CHP = Combined Heat & Power)
• Lokala mekaniska verkstäder kan bygga byageneratorer
• Inhemska företag får leverera ångpannor
• Inhemska företag får leverera lågvarvsgeneratorer
• Inhemska företag får leverera flisbrännare
• Inhemskt företag får leverera katalysator för rening av rökgaserna
• Lokala företag/skogsägare för leverera skogsvårdens sly och byggträavfall till flisning
• Lokala odlare får leverera energigröda, halmbalar, överlopps säd till energiförbränning
• Lokal tekniker övervakar/utför service på byageneratorn
• Lokala flisföretagare kan leverera bränslet
• Ett flertal byageneratorer minskar beroendet av rysk reglerkraft
• Långsiktig konkurrens för att få vettigare el-pris (avskaffa monopolet)
• ”Byageneratorn” kan bli en exportprodukt till strömlösa utvecklingsländer
Thomas Commondt (thomas.commondt@mebb.net) vill att man kontaktar honom med mera 
idéer för att grunda en allmännyttig förening som kan heta Byageneratorn rf. Uppgifterna är 
från senaste veckas torsdagsupplaga (4.11) av Vasabladet.

LÄS ÄVEN DETTA
Finländskt IT-projekt når sydafrikanska landsbygden
Finland investerar sammanlagt nästan 60 miljoner euro i utvecklingen av användarcentrerad 
informations- och kommunikationsteknologi i södra Afrika. För tre år sen nådde ett av 
de många projekten en avlägsen, fattig by i naturreservatet Dwesa på den sydafrikanska 
sydostkusten, 260 kilometer från närmaste stad – East London. Uppe på kullarna ovanför 
reservatet ligger isolerade, fattiga byar, där de flesta invånarna är barn och gamlingar. Unga 
arbetsföra människor har flyttat långt bort till städerna efter jobben och kommer hem bara 
då och då, kanske med en ny baby för mormor att ta hand om. Byarna fick elektricitet för 
knappt ett år sedan. Innan det hade bara byskolorna tillgång till el. Skolorna fungerar som 
centra för IT-projektet Siyakhula Living Lab, vilket Finland finansierar i samarbete med ett par 
sydafrikanska universitet. Dwesa har stor potential för turism, och tanken är att byinvånarna 
ska kunna marknadsföra både service och hantverk via webben. Målet är att få högre 
levnadsstandard för byinvånarna. Uppgifterna (från 28.10) är från YLE:s Internytt och finns 
under adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/bakgrundsartikel.php?tema=249&id=199339.

Österbottniska bredbandsprojekt i startgroparna
Österbottens förbund utlyste i september en ansökningsomgång för statligt stöd för byggande 
av bredband i glesbygdskommunerna Närpes, Korsnäs, Malax, Storkyro och Pedersöre, 
varav ansökningar kom in i alla kommuner förutom Pedersöre. Stödet är till för att planera 
och bygga kommunikationsnät för snabba (100/100 Mbit/s) bredbandstjänster. Förbundet 
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valde Dynamonet som utförare i Närpes, Bothnia Broadband i Malax, samt Anvia i Korsnäs 
och Storkyro. Stödet, som administreras av Kommunikationsverket, gäller områden som i 
dagsläget ligger utanför marknadskrafternas utbud av snabb bredbandsuppkoppling, och där 
utbudet inte väntas nå området fram till år 2015. Uppgifterna är i huvudsak från Vasabladets 
nätupplaga (3.11) och finns under adressen http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=132004.

Satsning på servicetrafik underlättar livet på landet i Kristinestad
Denna vecka startar körningen med en mindre buss, som hämtar upp boende i södra delarna 
av Kristinestad enligt tidtabell. Resenärerna kontaktar bolaget Westerlines senast dagen innan 
om man skall hoppa på. Bussen kör dit kunden önskar och hem igen. Chefen för vårdarbetet 
i Kristinestad Elisabeth Sjöberg nämner här apoteket, hvc, banken, butiken, ja i princip vart 
som helst. Kördagar är måndag, onsdag och fredag. Servicetrafiken ordnas på befolkningens 
begäran, utgående från byarundor i våras. Normal busstaxa gäller. Projektet pågår till maj 
2011, varefter det utvärderas. Enligt Sjöberg är förhoppningen att den här trafikformen 
utnyttjas och att de till och med kan starta nya rutter. Uppgifterna är från tidningen Syd-
Österbotten (2.11) och finns även mycket kort återgivet på tidningens nätupplaga under 
adressen http://www.sydin.fi/Story/?linkID=131640.

Projekt skall synliggöra Åbolands kulturaktörer
Projektet Kulturkvarnen – från skapande verksamhet till upplevelseturism i skärgården 
har som syfte att föra fram och marknadsföra skärgårdens kulturaktörer och deras 
tjänster tillsammans med områdets övriga marknadsföring av turisttjänster. År 2011 är 
kulturhuvudstadsåret för Åbo, vilket också gör det lättare för skärgårdens kulturaktörer 
att komma fram. Nu håller Finlands öar rf – Suomen saaret ry (FÖSS), som genomför 
projektet, på att utforma säljbara kulturpaket som erbjuds genom olika återförsäljares 
marknadsföringskanaler. I följande skede lyfts kulturproducenterna fram på olika 
turismhemsidor och kontaktuppgifterna länkas för att förbättra synligheten. Den som är 
intresserad av att gå med i Kulturkvarnen kan kontakta projektledare Pirjo Hoffström före 
12.11 på mobil 040 0744 076 eller e-mailadress pirjo.hoffstrom@foss.fi. Uppgifterna ingår 
i nyhetsbrevet (3/2010) från FÖSS, i vilket man även kan läsa om ESIN-mötet i Danmark, 
projekten Skärgårdsröster och Tidsresor i skärgården, samt om nästa seminarium inom 
Forum för skärgårdsforskning och länkhänvisning till arbets- och näringsministeriets nya 
utredning som granskar levnadsvillkoren på permanent bebodda öar utan fast vägförbindelse. 
Nyhetsbrevet från FÖSS kommer att finnas inom kort på deras hemsida www.foss.fi.

Gemensam byaträff för effektivare användning av kraften i Karlebys byar
Det finns kraft i Karlebys byar, och nu är det meningen att den kraften skall användas 
effektivare. Därför kallas nu alla intresserade som på ett eller annat sätt är engagerade i någon 
verksamhet ute i byarna i Karleby till en gemensam träff med målet att de skall få bekanta 
sig med varandra, diskutera, utbyta idéer och erfarenheter, för att på så sätt åstadkomma 
ännu mera aktiviteter i byarna. Träffen är en del av ett projekt inom Rieska Leader ry, vilket 
ursprungligen startade i Kelviå, Lochteå, Himango och Kannus. Men eftersom Kelviå och 
Lochteå nu hör till Karleby vill projektledaren Annika Möller bjuda in representanter för alla 
byar i Karleby. Mötet hålls i Kelviå i Jokikylä byagård 9.11. Byagården var tidigare skola, 
vilken efter långa förhandlingar donerades av dåvarande Kelviå kommun till byaföreningen. 
Uppgifterna är från senaste veckas onsdagsupplaga (3.11) av Österbottens Tidning.

Karis nästa anhalt för Landsbygds-rådslaget
Landsbygds-rådslaget hålls nästa gång 17.11 kl. 18 på Lärkkulla lägergård i Karis. 
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Kallade till träffen är landsbygdsaktörer från Västnyland. Tanken är att de som var med på 
Landsbygdsriksdagen i Borgå 25-26.9 och formulerade riktlinjerna, nu skall se vad folk 
tycker om det i bygderna. Vi börjar dock med att försöka formulera våra problem: Vad är 
det vi framförallt måste lösa? Vi skall försöka hitta en väg framåt för landsbygden. Se mer 
i programmet som bifogas. Arrangör är Svenska Temagruppen inom YTR. Anmälan görs 
senast 10.11 till Svensk Byaservice: Kenneth Sundman på tel. 06-320 4151, e-mail kenneth.
sundman@studiecentralen.fi, eller Peter Backa på mobil 040 595 0444. 

Om alla bor i stan, vad skall vi då med resten av landet till? – kom ihåg Kristina Mattssons 
föreläsning i Vasa om svenska landsbygden
”Sedan 2008 bor fler människor i städer 
än på landsbygden för första gången 
i mänsklighetens historia. Nu har 
urbaniseringen nått den punkt där det 
inte finns någon tvekan. Orter kommer 
att dö ut. Även större samhällen. Även i 
södra Sverige. Kristina Mattsson gör en 
resa genom landet för att finna svaret på 
flera frågor. Varför somnar en ort medan 
grannbyn lyckas vända utvecklingen 
mot alla odds? Hur kan det komma sig 
att landets rikaste kommuner måste 
be villaförorterna om allmosor? Och 
om alla bor i stan – vad ska vi då med 
resten av landet till?” Hör författaren 
och journalisten Kristina Mattsson från 
Sverige berätta om sin resa genom både 
döende och välmående svensk landsbygd. 
I sin senaste bok Landet utanför tecknar 
Mattsson en angelägen bild av en nära 
förestående framtid: samhället utan 
landsbygd. Hur är det hos oss – Kommer 
Österbotten att bli en del av landet utanför? 
Efter föreläsningen är Kristina Mattsson 
är redo att diskutera problematiken ur ett 
österbottniskt perspektiv. Glöm inte att 
göra er anmälan i tid!

Europeiska landsbygdsdagar i Belgien med nya inblickar i landsbydsutveckling
Regionen Walloon och det holländska landsbygdsnätverket ordnar europeiska 
landsbygdsdagar, European Rural Days, 18-19.11 i Namur i regionen Walloon, Belgien. 
Man erbjuder ett intressant program för internationella deltagare genom konferenserna 
Management of Environmental Public Goods in Wallonia och Rural Entrepreneurship in the 
Kempen. Under dagarna presenteras nya insikter och möjligheter inom landsbygdsutveckling. 
Fastän konferensernas teman är olika, riktar man in sig på nyckelfrågorna i utvecklingen av 
europeiska landsbygdsområden. Mer om konferenserna finns (på engelska) på webbplatsen 
http://eu-ruraldays.blogspot.com/.

mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi
http://eu-ruraldays.blogspot.com/


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 byaorganisationerna och till olika personer/organisationer med anknytning till 
landsbygdsutveckling. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-
mailadress: 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.
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