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Cit:

”Om vi i stället för att slänga mat, skulle kunna distribuera den till de behövande,
hade vi mat för alla 9 miljarder år 2050 utan problem.”
Agronomen och jordbrukaren Mikael Jern om att undersökningar i USA och
Storbritannien visar att hela 25 procent av all mat i västvärlden hamnar direkt i
soptunnan från hemhushåll, restauranger och butiker (Hufvudstadsbladet 29.3).
”Fiberoptiskt bredband är en grundförutsättning för att unga människor skall trivas
med att bo i periferin.”
Kommundirektören på Kökar Kurt Forsman som är eld och lågor sedan finska staten
är redo att bidra med 126 000 euro (en tredjedel av kostnaderna) för fiberoptik till
åländska kommunerna Sottunga och Kökar. Fiberoptiken skulle ge fördelar som bättre
möjligheter till distansarbete, tillgång till IP-TV och starkare argument när man
marknadsför boende i de båda kommunerna (Ålandstidningens nätupplaga,
http://www.alandstidningen.ax/article.con?id=26090&iPage=1).
”Invandringen har skapat enormt mervärde i Närpes. Utan invandrarna hade
företag varit tvungna att flytta härifrån på grund av brist på arbetskraft.”
Lilian Ivars som leder projektet Delaktig i Finland. Allt vi inte mött är vi rädda för,
men när människor möter varandra minskar fördomarna, menar Ivars i Närpes som var
med redan 1988 och tog emot de första kvotflyktingarna (Hufvudstadsbladet 3.4).

VILKEN BETYDELSE HAR JORDBRUKET FÖR EKONOMIN I DET OMGIVANDE
SAMHÄLLET OCH HUR FUNGERAR JORDBRUKSPOLITIKEN?
EU:s jordbrukspolitik omfattar bl.a. marknadsstyrning, regelverk, inkomststöd och miljöstöd,
samt ett växande stöd till landsbygdsutveckling, ett stöd som inte bara riktar sig mot
jordbruket utan även mot andra sektorer. Gunnar Lindberg har i sin doktorsavhandling,
Linkages: Economic Analysis of Agriculture in the Wider Economy. Input-Output Models and
Qualitative Evaluation of the Common Agricultural Policy, studerat jordbrukets betydelse för
ekonomin i det omgivande samhället och hur jordbrukspolitiken fungerar. När han undersökte
hur en ökad efterfrågan på svenska jordbruksprodukter skulle stimulera ekonomin i andra
sektorer, visade det sig att animalieproduktion ger större avtryck än spannmålsodling.
Kyckling- och äggproduktion hade störst effekt på sysselsättning, inkomster och produktion i
andra sektorer. Undersökningen visar hur viktigt det är att hålla isär olika produktionsgrenar,
även olika regioner, vid analyser av jordbrukssektorn. En annan fråga är hur de politiska
styrmedlen fungerar, och varför en del styrmedel fungerar bra i vissa regioner men inte i
andra. I EU:s jordbrukspolitik ingår stimulans till produktion av kollektiva varor, som öppna
landskap, biologisk mångfald och bevarande av kulturelement (stenmurar, fäbodar etc.), och
här har Gunnar Lindberg och hans kollegor funnit att politiken har satt avtryck även i
lokalsamhället. På flera håll finns det lokala grupper som hjälper jordbrukare i arbetet med
bygdens natur- och kulturvärden, och som ser det som ett sätt att främja lokal ekonomisk
utveckling. Enligt Lindberg finns här möjligheter att utveckla politiken, så att denna kunskap
och detta engagemang tas till vara på ett bättre sätt. Under många år har det satsats mycket på
miljötjänster, men nu skulle det kunna vara läge att flytta en del av stödmedlen till
verksamheter som drar nytta av de miljövärden som skapats eller bevarats. I Lindbergs
avhandling ges även exempel på hur jordbruket skulle kunna bidra mer till en hållbar
landsbygdsutveckling, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Här handlar det dels om
jordbrukets roll som draglok i den lokala ekonomin, dels om jordbrukets förmåga att forma
vackra landskap som bäddar för inflyttning, turism och entreprenörskap, vilket i sin tur skapar
förutsättningar för en god servicenivå på landsbygden. Gunnar Lindberg på institutionen för
ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) disputerade 22.2. Uppgifterna är från ett av
SLU:s pressmeddelanden (från 3.3) och finns med bl.a. länk till avhandlingen under adressen
http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2011/3/jordbruketsinflytande-pa-regional-ekonomi-har-undersokts/.
SAMARBETE HJÄLPER NORSKA FINNMARK ÖVERLEVA
Finnmarks olje- och gasfyndigheter i kombination med mineraler och rika fiskevatten gör att
regionen är oerhört attraktiv. Men en åldrande befolkning och utflyttning av unga sätter
regionen längst upp i norra Norge i ett klassiskt dilemma. Allt färre skall göra allt fler
människors jobb. De konventionella lösningarna räcker inte till. Situationen i Finnmark, även
kallad porten in till Ryssland, är på sikt ohållbar, åtminstone om man enbart ser till läget inom
regionens egna gränser. Fastän alla ungdomar skulle välja att bo kvar och jobba på plats,
skulle detta inte täcka regionens samlade behov av arbetskraft. Enligt Målfrid Baik,
näringslivschef vid fylkekommunen, har de helt enkelt tvingats att gå utanför Norges gränser
och kontinuerligt söka efter ny arbetskraft. Men de har en lång historia av flerkulturellt utbyte
genom både finsk och rysk invandring. Den norska fiskeindustrin har t.ex. sedan länge anställt
tamiler från Sri Lanka. Begreppet ”flight in and flight out” illustrerar den pendlingstrafik av
inhyrd arbetskraft som jobbar under kortare eller längre perioder i regionen och som kommit
att sätta sin speciella prägel på Finnmark. Fylket försöker å sin sida skapa mer varaktigare
förhållanden på platser dit merparten av befolkningen pendlar, med syftet att de skall lockas
till en mer bofast tillvaro i Finnmark. Baik pekar också på att kommunerna i Finnmark har
blivit mycket bättre på att samarbeta, bl.a. finns här ett större gemensamt regionalt

utvecklingsprojekt med fokus på västra Finnmark, för att integrera utlandsfödda arbetare som
valt att bosätta sig där permanent. Men samarbetet går inte enbart ut på att fånga upp
pendlarna, utan alla långsiktiga initiativ som berör samhället är tätt sammanvävda med
näringslivsfrågor, stöd till företag och forskning och innovation. Strukturerna i Finnmark är
inte så avvikande från andra fylken, utan den avgörande skillnaden är att man arbetar mycket
tätare, t.ex. har Innovation Norge och Finnmarks fylkeskommun gemensam
verksamhetsplanering. I dagsläget är de helt sammanvävda, vilket i sig är helt unikt i Norge,
men något annat vore samtidigt otänkbart. Även arbetssättet är typiskt för alla offentliga
aktörer i regionen. Man har inte råd att jobba var och en för sig, utan det gäller att tänka
innovativt hela tiden, och helst skall allt de gör också gagna hela regionen. Den
grundläggande tilliten finns inte alltid inom andra fylken där samma aktörer har lite mer
muskler. Här kan samarbetet lätt mynna ut i en dragkamp där alla blir förlorare. Uppgifterna
är från en artikel i Gränsbrytning – Nyheter om regioner och regional utveckling i Norden
(5/2011), skriven av dess chefredaktör Per Holmström.
”ÄVEN SMÅ BYAR SKALL HA EN GIVEN PLATS I SAMHÄLLSSTRUKTUREN”
Den kommunala stiftelsen Mångkulturellt centrum i Botkyrka, som i mitten av april öppnar en
utställning om att leva, tänka och handla tillsammans, har i närmare 25 år arbetat med att
sprida kunskap om sociala och kulturella faktorer, vilka underlättar för att skapa ett hållbart
samhälle. Mikael Morberg, som är ”kunskapsmanager” på stiftelsen, ser många likheter
mellan problemen i förorten och på glesbygden, t.ex. Fittja i norra Botkyrka har inte någon
riktigt bra livsmedelsaffär. Man skall inte underskatta handelns betydelse för att skapa ett
levande centrum. En chans till utveckling finns i den upprustning av allmännyttans
bostadsbestånd som nu är på gång, men då gäller det att även lokala företagare kommer i
fråga när de många uppdragen fördelas. Med EU 2020-strategin vill EU ha en utveckling där
olika ”territorier” – kan vara regioner, byar eller stadsdelar – skall stärkas genom att
komplettera varandra snarare än att konkurrera. Riksorganisationen Hela Sverige ska levs
(HSSL:s) verksamhetsansvarige Staffan Bond tror även på komplettering som strategi. Han
anser att även de små byarna skall ha en given plats i samhällsstrukturen och göra det möjligt
för folk ute i bygderna att på ett varsamt sätt bruka de lokala resurserna. I skriften Världens
bästa by tecknar HSSL en bild av de förutsättningar som krävs för att glesbygden skall kunna
överleva, t.ex. skola, livsmedelsaffär, bredband, fungerande postgång och rimliga avstånd till
hälso- och sjukvård. Men utvecklingen går dessvärre i en annan riktning, för servicen på
landsbygden och i småbyar har under tjugo år avlövats. Samhällenas överlevnad är i dag ofta
beroende av att invånarna själva sköter servicen. Bond ser ingen vilja hos de politiska
partierna att vända utvecklingen, och statliga pengar till enskilda projekt ger inga varaktiga
lösningar. Utvecklingen mot mer regional makt innebär inte automatiskt en samordning som
stärker glesbygden. Bond menar att det är vanskligt och i viss mån en utopi att tala om
kompletta samhällen, vare sig det handlar om byar eller städer. Det behövs ett samhälle där
det finns utrymme för både det lilla och det stora och som ger valfrihet för människor.
Uppgifterna är från en artikel i Gränsbrytning – Nyheter om regioner och regional utveckling
i Norden (5/2011), skriven av Torbjörn Tenfält.
VÄLFÄRDSKATEGORIERNA ”ATT HA”, ”ATT ÄLSKA”, ”ATT VARA” OCH
KONKURRENSSAMHÄLLET
Erik Allardt har myntat de tre legendariska välfärdskategorierna ”att ha” (inkomst,
boendestandard, sysselsättning, hälsa och utbildning), ”att älska” (lokal gemenskap,
familjegemenskap och vänskap) och ”att vara” (anseende, oersättlighet, politiska resurser och
fritidssysselsättningar). Slutsatsen är att om man arbetar för det goda samhället, så är det en
balans av allt detta som man försöker uppnå, alltså i ett välfärdssamhälle. Johannes Kananens

doktorsavhandling, Modern Societal Impulses and their Nordic Manifestations: On
Emancipation and Constraint in Societal Development (2011), belyser övergången från
välfärdssamhälle till konkurrenssamhälle på ett mycket avslöjande sätt, där tanken är att
genom globalisering blir allt effektivare och vi blir alla rikare. Men för att vinna på
globaliseringen, måste vi vara konkurrenskraftiga. Det är ingen överdrift att säga att detta
blivit den ledande tanken i samhällsutvecklingen, men problemet är att konkurrenssamhället
inte enbart gynnar välfärden, framför allt undergräver det den, även om man lyckas bra i
konkurrensen. Man talar om att vi måste jobba effektivare och längre för att klara ekonomin,
vilket gynnar ”att ha” men knappast ”att älska” och ”att vara”. Studerandena, som snabbare
skall ut på arbetsmarknaden, får minskad välfärd under studietiden; mindre älska och vara.
Pensionärerna som skall jobba längre, råkar också ut för samma sak. Effektiveringen av
arbetslivet har lett till många problem, bl.a. har sjukpensioneringen och utbrändheten ökat,
samt strängare regler åt de arbetslösa för att få ut folk på arbetsmarknaden. Alla dessa offer av
”att älska” och ”att vara”, görs för att öka ”att ha”. Människorna i Finland är missnöjda med
utvecklingen. Undersökning efter undersökning visar att folk är redo att betala högre skatt för
social service. Men icke, det skulle kunna skada konkurrenskraften, och därmed minska ”att
ha”. Men konkurrenstänkandet går längre än det här. Välfärdssamhället ville att alla
människor skulle ha det bra, medan konkurrenssamhället vill skapa ett bättre samhälle för
vinnarna, och därför tillåter man inkomstklyftorna att öka. Landsbygden råkar även lätt i kläm
i konkurrenssamhället. Folk skulle vilja bo på landsbygden, men det är inte intressant i
sammanhanget. ”Är landsbygden konkurrenskraftig?”, är frågan som gäller, och så kommer
man fram till att man behöver stora enheter och sammanslår kommuner och satsar på
”metropolen”. Landsbygden försöker naturligtvis svara med att visa på sin konkurrenskraft,
vilket lyckas ibland. Men i långa loppet blir det svårt att kämpa emot en enögd politik som
inte ser till människans bästa, utan till konkurrenskraftens bästa. Texten är från en något
längre artikel, skriven av landsbygdsutvecklaren Peter Backa på Svensk Byaservice, till ett
kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus.
VINDKRAFTEN EN MILJARDBUSINESS GLOBALT – GARANTIPRISET SÄTTER
FART PÅ UTVECKLINGEN HÄR HEMMA
Statens tekniska forskningscentral (VTT) har tagit fram statistik som visar att det globalt
investeras 50 miljarder euro i vindkraft varje år, en investeringstakt som väntas fördubblas
inom de närmaste fem åren. Enligt Esa Peltola, som ansvarar för frågor som berör
vindkraftsindustrin inom VTT, fördubblas världsmarknaden vart fjärde år med en här takten.
Vindkraftskapaciteten ökade med över 22 procent år 2010 och var totalt 194,4 gigawatt. Den
årliga globala kapacitetsökningen väntas stiga till 60 gigawatt inom de närmaste åren. I slutet
av fjolåret hade Finland en vindkraftskapacitet på endast 196 megawatt. I dag står vindkraften
för bara 0,3 procent av den totala elproduktionen i landet, då genomsnittet i EU är 5 procent,
men i Danmark nästan 20 procent. Målet är att vindkraften i Finland om knappt tio år skall
producera 2 500 megawatt, vilket skulle täcka 6 procent av den totala produktionen i landet.
Kommer alla planerade vindkraftsprojekt i gång, får vårt land upp till tusen nya vindkraftverk
de närmaste åren. EU, och även USA, har som målsättning att producera 20-30 procent av
elektriciteten med vindkraft år 2030. Med hjälp av de färska inmatningstarifferna i vårt land
beräknas en vindkraftsinvestering betala tillbaka sig själv på ca 12 år. Vindkraftsproducenter
garanteras ett pris på 83,5 euro per megawattimme, men erbjuds dessutom en tilläggsbonus
för de producenter som investerar redan nu. Bonusen på 21,8 euro per megawattimme är i
kraft i tre år och ger ett garantipris på 105,3 euro. Inmatningstariffen omfattar inte de små
kraftverken som villaägarna kan resa upp på sina gårdar, och gäller inte heller Åland
tillsvidare. Vad staten får betala för att stöda vindkraften, beror på hur stor skillnaden mellan
marknadspriset på el och garantipriset blir. År 2010 kostade elen på den nordiska elbörsen i

genomsnitt knappt 60 euro per megawattimme, vilket med den nivån skulle kosta staten 140
miljoner euro att stöda produktionen av 2 500 megawattimmar el. Uppgifterna är från senaste
veckas onsdagsupplagor (30.3) av Vasabladet och Hufvudstadsbladet. Se även webbadressen
http://www.vtt.fi/news/2011/032911_tuulivoiman_kansainvalinen_kasvu_voi_tuoda_suomalai
syrityksille_miljardimarkkinat.jsp.
WEXNET FÖRST I NORDEN MED ATT ERBJUDA 1 000 MBIT/S UPPKOPPLINGAR I
BRED SKALA
Växjö Energi AB har avtalat med Daimler Sweden om leverans av ett Fiber till hemmetnätverk för det öppna stadsnätet Wexnet, som möjliggör 1 000 Mbit/s fiberuppkopplingar,
samt nya högkapacitets bredbandstjänster till kunderna. I egenskap av nätverksoperatör
genomför Växjö Energi en total förnyelse av det optiska fibernätet Wexnet, där den
nuvarande tekniska plattformen byts ut och nätverket utrustas heltäckande med switchar från
ZTE i core och access näten. Wexnet, som i dagens läge erbjuder uppkopplingar på upp till
100 Mbit/s via olika tjänsteleverantörer till kunder i tätorterna i Växjö, samt kommunerna
Alvesta, Aneby, Lessebo och Tingsryd, kan därmed möta marknadens ökade krav på snabbare
uppkopplingar med god marginal. När spridning av 1 000 Mbit/s till enskilda hushåll ännu är
en sällsynthet i Europa blir Wexnet blir det första stadsnätet i Norden som i bred skala kan
erbjuda 1 000 Mbit/s uppkopplingar. Nätverket öppnar även nya möjligheter för
tjänsteoperatörerna, som kan erbjuda kunderna ett ökat utbud av högkapacitetstjänster för
Internet, IPTV, HDTV, 3D TV, IP-telefoni, larmtjänster och fastighetstjänster. Enligt
affärsområdeschefen på Wexnet Per Bengtsson ser man detta som ett steg in i framtiden, där
man förbereder sig för kommande behov hos sina kunder. Med den nya plattformen har man
alla möjligheter att fortsätta vara ett stadsnät som leder utvecklingen. Växjö med närliggande
kommuner, är inte bara ett nät i centrum, utan likväl för landsbygden. Ett projekt inom
Wexnet berör bredbandsutvecklingen till småbyarna runt omkring Växjö, där invånarna i
byarna går samman i råd och bygger ut fibernät med Wexnets hjälp. Nätverket är en
föregångare inom ”byanät” och nyligen var man och föreläste om detta i Milano
(http://www.wexnet.se/Wexnet---oeppet-stadsnaet/Wexnet/Nyheter/Nyheter/Wexnet-paaEuropas-stoersta-bredbandskonferens.aspx). Uppgifterna är från ett pressmeddelande (från
22.3) som finns som länk under webbadressen http://www.daimler.se/nyheter/vaxjo-energifornyar-wexnet-stadsnat-med-1000mbit-s-bredbandsnat-fran-zte-och-daimler.
Teknologie doktorn i datateknik Nisse Husberg kommenterar texten med att säga, att det nog
har funnits Gbits-nät i Lund sedan år 2008, samt att Malax i Österbotten också haft Gbits-nät
i många år. En annan sak är att det här används passiv teknik i fibernätet (PON), vilket
försämrar flexibiliteten. Många operatörer går tyvärr in för den här tekniken.
LÄS ÄVEN DETTA
Småskolaktiva vill ha tillbaka småskoltillägget
En grupp småskolaktiva överlämnade 23.3 en medborgaradress, som undertecknats av 1 608
personer, till utbildningsminister Henna Virkkunen. Adressen överlämnades av en grupp
byaaktiva i Kangasniemi, samt Byaverksamhet i Finland rf:s generalsekreterare Risto Matti
Niemi och Järvi-Suomen kylät ry:s byaombud Henrik Hausen. Det öronmärkta
småskoltillägget togs bort i kommunernas statsunderstöd år 2006. Fastän inverkan på den
kommunala ekonomin inte var stor, så blev följderna en våg av indragningar av byaskolor och
städernas närskolor som bara fortsatt. Betydligt mer skolor har stängts än vad nedgången i
elevantalet skulle ha krävts. I medborgaradressen, som även överlämnades till andra partier,
kräver man att småskoltillägget återinförs under nästa regeringsperiod. Uppgifterna (på
finska) är från Järvi-Suomen kylät ry:s hemsida http://www.jasky.net/.

Nytt nummer av Sverigebladet
I Riksorganisationen Hela Sverige ska levas (HSSL:s) första nyhetsbrev för i år ingår bl.a. en
intervju med Eskil Erlandsson, resultat från projektet hållbara lokala servicelösningar, en
ledartext, hur de i Rudskoga tjänar pengar på skrot, hur de lokala grupperna får mer inflytande
över skogen, hur satsningen Inlandsinnovation ger riskkapital till Inlandet och om den
stundande Mellanlandakonferensen. Nyhetsbrevet (nr 1, mars 2011) kan läsas på HSSL:s
hemsida som länk på http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/2319/2/ .
Hela Sverigebladet trycks (vanligtvis) i 6 500 exemplar och går ut till lokala
utvecklingsgrupper, samt andra som har intresse av vad som händer på landsbygden.
Rapport klar från seminariet Närdemokrati i byn
En rapport har sammanställts från det tvåspråkiga seminariet om demokrati, Närdemokrati i
byn – direkt och representativ, som hölls i Helsingfors 9.2. Tillställningen hade följande
sakkunniganföranden: Byns nya utmaningar i en ny verksamhetsmiljö med professor och
ordförande Eero Uusitalo från YTR/SYTY, Medborgarinflytande i närsamhället med
specialplanerare Niklas Wilhelmsson från JM och Kommunens närdemokratiarbete med
sakkunnig Christell Åström från Kommunförbundet. Dessutom gavs Regeringens syn på
närdemokratins betydelse av förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli från
finansministeriet. En panel med de politiska partierna om Närdemokratin i framtiden stod
även på programmet, samt diskussioner. Som arrangör fungerade SveT/Svenska
studiecentralen och Finlands Kommunförbundet. Rapporten kan fås från Svenska
studiecentralen. Kontakta Peter Backa på mobil 040 595 0444 eller via e-mailadressen
peter.backa@studiecentralen.fi.
Dags att välja landskapssjö i de tusen sjöarnas land
Nu kan medborgarna föreslå och rösta fram en egen sjö för varje landskap. Det är Finlands
miljöcentral (SYKE) som ordnar tävlingen om landskapssjöar. Samtidigt samlas information
om vad finländarna tycker är värdefullt i en sjö. Är det en estetisk upplevelse, vill man känna
det rena vattnet på huden eller finns sjön till för att fiskas i, simmas i och ros på? Landskapen
i vårt land har redan sådana symboler som landskapsblommor, landskapsfåglar och
landskapsstenar, men landskapssjöar har inte tidigare valts i Finland, de tusen sjöarnas land
(totalt 187 888 sjöar och träsk). Men nu skall de alltså väljas i en folkomröstning som sker i
två steg. Tävlingen började på Världsvattendagen (22.3). Samtidigt publicerades SYKE:s
Järviwiki-nättjänst. I den får medborgarna föreslå, både på finska och svenska, vilka sjöar de
vill ha i tävlingen och motivera sina förslag. Förslagen, som även kan göras per brev, kan
sändas in till 15.8. Själva röstningstiden är 14-30.9, antingen med textmeddelande eller med
kort. Mer om tävlingen och den nya nättjänsten Järviwiki finns att läsas i SYKE:s meddelande
(från 22.3) på http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=379464&lan=sv&clan=sv.
Vad är närservice inom kulturen och vad är närdemokrati? – landsbygdspolitisk
nätverksträff i Tavastehus
I samband med Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) årliga nationella nätverksoch projektträff (se nedan) ordnas öppna temagruppsträffar, där YTR:s Svenska Temagrupp
(SveT) och kulturtemagrupp håller sitt öppna temamöte med rubriken Lähellä vai etäällä? –
När eller fjärran? Tillställningen, som hålls 14.4 kl. 10-12 på Verkatehdas i Tavastehus, är
tvåspråkig, där alla talar sitt eget modersmål. Medverkande är bl.a. SveT:s sekreterare Peter
Backa och forskaren Kari Leinamo från Vasa universitet. Anmälan till kulturtemagruppens
och SveT:s möte, samt den nationella nätverks- och projektträffen görs (senast 6.4) på adress
http://maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/CalendarEvents/verkosto_ja_hankeseminaari_hameenlin
na_20110415_14.html.stx. Temagruppsmötet kommer också att kunna följas via nätet på

Svensk Byaservice hemsida www.bya.net, där även programmet för mötet finns under
adressen http://www.bya.net/document.asp?id=w4t4om8fgi6.
YTR:s nätverks- och projektträff i Tavastehus närmar sig – anmälan denna vecka
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) nätverks- och projektträff samlar de
centralaste landsbygdspolitiska arbetssätten på nationell nivå: projekten, temagrupperna och
programarbetet. Syftet är att ge information om landsbygdsutvecklarnas arbete och förstärka
samarbetet och informationsförmedlingen. Under nätverksträffen, som hålls 14-15.4 på
Verkatehdas i Tavastehus, möts landsbygdsutvecklare från olika program och sektorer –
förvaltning, forskning och projekt, samt de lokala landsbygdsutvecklarna. Under dagarna får
man ta del av senaste nytt från pågående projekt, finansieringens framtidsutsikter, samt
forskningsvärldens nyaste strömningar. Tillställningen ordnas av YTR, Tavastlands ELYcentral och landsbygdsnätverksenheten, samt Jubileumsfonden Sitras program Landmärken.
Mer info med anmälningsuppgifter (anmälan senast 6.4) och program finns (på finska) som
länkar under webbadressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/tiedotus/uutiset/hanke_ja_verkostoseminaari_hameenlinnassa_14.-15.4..html.
Finländska landsbygdens framtid diskuteras på seminarium i Jyväskylä
Förändringens vindar på landsbygden diskuteras under seminariet Muutoksen tuulia
maaseudulla – Suomen maaseutu 2030? som hålls 25.5 i Jyväskylä. Man kommer bl.a. att
diskutera landsbygdens framtid, närdemokratins förverkligande i kommunsammanslagningar,
landsbygdens välfärdsservice och ge exempel på nya former av serviceproduktion på
landsbygden. Seminariearrangörer är Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s)
temagrupper för glest bebodda områden respektive välfärdsservice, samt Viisari ry. För mer
info och anmälan (senast 20.5) kontakta Tarja Lukkari på e-mailadress tarja.lukkari@oulu.fi
eller mobil 0400 372 082.

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 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.

