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turismobjekt – YTR:s nätkolumn 

 Läs även detta: *Nästan hela världens energibehov kan täckas med förnybara källor 

år 2050 *”Det blir som du tänkt dig!” – bygdeentusiasten Bengt Gustavsson höll 

stuga *Effektiverad avloppsrådgivning inleds i tre pilotområden – landsbygd i 
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byns närdemokrati? – seminarium i Helsingfors på onsdag 

 

 

Cit: ”Landsbygden är det pumpande hjärtat som håller oss vid liv.” 

Utrikesminister Alexander Stubb under inledningsanförandet för det andra seminariet 

om landsbygdens nuläge, Maaseutu Nyt, 21.1 i Uleåborg. Stubb ansåg att en sund 

landsbygd utgör en förutsättning för en sund stad (http://www.landsbygd.fi/sv/). 

 

”Bypolitikern måste lära sig samarbetets svåra konst.” 

Bror Hagström om att vem som helst kan se sin egen by, men den kloke vet att ingen 

by kan blomstra om dess omgivning inte blomstrar (Österbottens Tidning 5.2). 

 

”Recept på succé: 1. Börja! 2. Håll på tills du är klar!” 

”När folk säger att det inte går, fortsätt med det för det finns ingen konkurrens.” 

”Att leda entreprenörer är lika omöjligt som att valla katter.” 

Svenske bygdeentusiasten Bengt Gustafsson under sin föreläsning om entreprenörskap 

i Korsholms kulturhus 1.2. 

 

 

KOMMUNSAMGÅNG – STADENS PENGAR OCH LANDSBYGDENS RÅMARK 

SKAPAR INTE EN WIN-WIN-SITUATION 

Listor av typen lyckligaste och olyckligaste kommunerna i landet introducerades för 20 år 

sedan och har varit omstridda. Men att samma typ av kommuner år efter år återkommer i 

tiotopplistan, visar trots allt att utfallet inte är slumpmässigt. Toppkommunerna har alltså 

något de andra saknar, exempelvis är åländska Vårdö en naturskön skärgårdskommun med en 

http://www.landsbygd.fi/sv/


hygglig servicenivå, en mycket låg brottslighet och en försumbar arbetslöshetsprocent på 3-4 

procent. Kommunerna i topp har ofta även ett par andra gemensamma nämnare. De hittas 

nämligen alla i det vi kallar glesbygden, och de försöker, helt naturligt, undvika att bli 

uppslukade av en stad i en fusion. Konstellationerna mellan tätbygd och glesbygd är de 

samma oberoende vi talar om Vasaregionen, Jakobstadsregionen eller Helsingforsregionen. 

Vi när ofta en föreställning om att staden har pengarna medan landsbygden har attraktiv 

råmark, och att en förening av dessa två element skulle skapa en win-win-situation. Av 

Levón-institutets färska undersökning (Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista) kan utläsas att 

det här är en myt. I själva verket tvingas glesbygden offra en del av sitt serviceutbud då hela 

området anpassar sig till den högre kostnadsstruktur som har gällt i staden, och som till en del 

förstås beror på att glesbygden här har kunnat åka snålskjuts på stadens infrastruktur. En 

nedmontering av servicen betyder sålunda i förlängningen att invånarna rasar i 

lyckostatistiken, vilket i sin tur förklarar glesbygdens ovilja till fusioner. Men ofta är det inte 

ens sant att staden har pengarna, och känner grannkommunerna på sig att de blir tvungna att 

iklä sig rollen som regionala motorer blir oviljan till fusion ännu större. Det gäller för 

fusionsintresserade städer att först sopa rent framför egen trappa och få ordning på de egna 

kostnadsstrukturerna. Uppgifterna är från Vasabladets ledare 30.1, som även finns på 

tidningens nätupplaga under adressen http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=141693. 

Skribent är Kenneth Myntti. 

 

LANDSBYGDSINDIKATORER GER MÅNGSIDIG INFORMATION – FÖLJ DEN 

REGIONALA UTVECKLINGEN VIA STATISTIKCENTRALENS WEBBTJÄNST 

Som grund för landsbygdsutvecklingen behövs mångsidig information om nuläget och 

utvecklingstrenderna. På Statistikcentralens webbtjänst Landsbygdsindikatorer finns färdigt 

uträknade centrala nyckeltal i långa tidsserier som beskriver hur befolkningen, ekonomin och 

levnadsförhållanden har utvecklats. Landsbygden har delats in utifrån landbygdens tre nivåer 

och statistisk kommungruppering, samt på basis av tätortsgränser. Uppgifterna kan användas 

för att följa med den regionala utvecklingen och jämföra regionerna, bedöma de regionala 

effekterna av utvecklingsåtgärder, vara till stöd för planeringen och beslutsfattandet, samt för 

forskning. Man kan enkelt välja önskade regioner, år, variabler och klassificeringar från 

webbtjänsten, vilken bygger på PX-Web-teknik. Informationen kan granskas på skärmen eller 

överföras till bl.a. Excel för fortsatt behandling. Till och med 28.2 är det möjligt att logga in i 

tjänsten, http://tilastokeskus.fi/tup/msind/index.html, med test-ID: Användar-ID: mitesti och 

Lösenord: toisinto. De som hör till landsbygdsnätverkets aktörer kan efter februari fortsätta att 

använda tjänsten avgiftsfritt med egna inloggningsuppgifter genom att underteckna 

användarförbindelsen på sidan Landsbygd.fi > Landsbygdsnätverket, för att sedan sända den 

till Statistikcentralen. Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens nyhetsbrev (31.1), i 

vilket man även kan läsa allmänt om landsbygdsnätverket under 2011 och bl.a. följande 

evenemang: 

 7-8.2: Tyskland-seminarium, Mänttä 

 9-10.2: Små Under-tillställning, Joensuu 

 7.3: Seminarium om jordbrukets lönsamhet, Jyväskylä 

 8.3: Landsbygdsparlamentet 2011, Helsingfors 

Nyhetsbrevet kommer inom kort att finnas på svenska på www.landsbygd.fi. Under adressen 

http://www.maaseutu.fi/attachments/newfolder_70/5w96QRZvt/Maaseutuverkoston_ajankoht

aistiedote_31.1.2011.pdf finns nyhetsbrevet på finska. 

 

BEHOV AV FÖRDJUPAT PARTNERSKAP KRING HÅLLBAR UTVECKLING 

Direktören för enheten Samhälle, teknik och miljö vid Finlands Kommunförbund, Leena 

Karessuo, efterlyste ett partnerskap och en ledning som stöder en ny slags hållbar utveckling i 
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sitt framförande vid den nordiska konferensen om hållbar utveckling, Lösningar nära, 

tillsammans, i Åbo 31.1-2.2. ”Områdena och regionerna blir allt mera olika.  En svårlöst 

fråga är hur man ska upprätthålla livskraften både i växande stadsregioner och på 

landsbygden. Samhället behöver en bred hantering av helheterna, samarbete och långsiktig 

ledning.  Kommuninvånaren ska ställas i centrum i alla avgöranden”, sade Karessuo, som 

menade att lokala resurser skall utnyttjas planenligt. Men framtidens kommun klarar sig inte 

på egen hand, utan de bästa lösningarna uppnås då staten, kommunerna och övriga aktörer 

samarbetar. Sektortänkandet bör ersättas av ett övergripande perspektiv, såväl i kommunerna 

som inom statsförvaltningen. Karessuo anser att vårt land behöver ett nytt slags djupare och 

bredare partnerskap i klimat- och energifrågor mellan staten och kommunerna. För att bygga 

en hållbar framtid, behöver kommunerna även näringslivet, samt tredje sektorn.  Innovationer 

föds ofta i gränsytor och det finns all orsak att ta till vara olika aktörers starka sidor. Det 

centrala är energi- och materialeffektivitet och användning av förnybara energikällor. I 

växande stadsregioner måste man kunna höja kollektivtrafikens, samt gång- och 

cykeltrafikens andel, samtidigt som naturvärdena måste tryggas och rekreationsområdena 

bibehållas. Energiskatter och energistöd dikterar till stor del hurdana koncept för 

energiproduktion som är ekonomiskt förnuftiga för kommunerna. Uppgifterna (från 2.2) är 

från Kommunförbundets pressmeddelande som finns att läsas under webbadressen 

http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/2011/02/Sidor/pa

rtnerskapet-kring-hallbar-utveckling-maste-fordjupas.aspx. Se även miljöministeriets hemsida 

under adressen http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=375601&lan=sv&clan=sv. 

 

BYN VUOLENKOSKI SKAPAR SIN EGEN FRAMTID 

Hur verkar idén om att få några hundra nya invånare i en by med ca 450 invånare? Många 

skulle kanske tycka att idén är otänkbar, men för folket i byn Vuolenkoski i norra Itis i 

landskapet Kymmenedalen beskärmade man sig inte över eventuella hinder utan tog tag i 

saken. Att göra saker på egen hand är vuolenkoskibornas varumärke. Sedan tidigare finns 

gång- och cykelbana, gatubelysning, bryggor, renovering av lantmannagillets föreningshus 

m.m. Som redskap för att utveckla näringsverksamheten och servicen grundade man år 2008 

aktiebolaget Omakylä Vuolenkoski Oy, vilket är ett närings- och utvecklingsbolag – det första 

i sitt slag i Finland och kanske i hela världen – och ägs av byns invånare och fritidsboende 

samt företagen i området.  I Kymmene älvs strandlandskap har nio småhustomter och 

byggnadsrätt för tretton radhuslängor planerats, samt att det har reserverats en tomt för ett 

bycentrum med lägenheter och affärslokaler i planen. Det nya och märkvärdiga här är att 

Omakylä Vuolenkoski Oy köpte markområdet av Itis kommun. Bolaget svarar för 

marknadsföringen och försäljningen av tomterna och använder inkomsterna av 

tomtförsäljningen för att utveckla byn och dess service. Itis kommun får 20 procent av 

köpesumman för tomterna som ersättning för den kommunalteknik som kommunen bygger i 

området. En vecka före midsommar i fjol hade ett småhusbygge redan startat och två andra 

småhustomter har sålts, medan köpebrevet för den första radhustomten är så gott som klart 

och kommer att börja byggas denna vår. För närvarande provar man att marknadsföra en 

andra radhuslänga. Omakylä Vuolenkoski Oy administrerar även energiprojektet 

OmaEnergia, som har finansierats inom ramen för programmet för att utveckla landsbygden i 

Fastlandsfinland (finansiär: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland). Avsikten 

är att göra byn självförsörjande på energi. Inom projektet för förhandsutredning av 

serviceutbudet i Omakylä (finansiering via föreningen Pohjois-Kymen Kasvu) utarbetas bl.a. 

en plan för realisering av bycentrumet. Inom företagsamhetsprojektet Kasvumaa (finansiering 

från stiftelsen Eino ja Marjatta Kollin säätiö och Omakylä Vuolenkoski Oy) uppmuntras 

skoleleverna i Vuolenkoski till företagande. Nästa år skall ett vattenförsörjningsandelslag 

starta. Programmet Servilla, som genomfördes tillsammans med kommunen, innebar 
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startskottet för en övergripande utveckling av området. Programmet vidareförädlades till det 

av Itis kommun administrerade projektet Omakylä (finansiering från Närings-, trafik- och 

miljöcentralen i Sydöstra Finland). Uppgifterna finns på nätverksenhetens hemsida under 

http://www.landsbygd.fi/sv/index/kommunikation/nyheter_och_meddelande/Vuolenkoskiborna

byggersjalvasinframtid.html. Hemsidan för Vuolenkoski finns (på finska) under adressen 

http://www.omakylävuolenkoski.fi/. 

 

SAMMANSLAGNING AV MUSEER MED RESURSBRIST GER INTE UPPHOV TILL 

ETT SLAGKRAFTIGT TURISMOBJEKT – YTR:s NÄTKOLUMN 

I januari kunde man läsa kalla fakta om museerna i vårt land på kultursidorna i Helsingin 

Sanomat. ”I Finland finns tiotals museer som stöds med skattemedel och som nästan ingen 

besöker”, stod det i rubriken. I artikeln hade man sammanställt de museer som är mest 

anspråkslösa i fråga om besökarantalet och räknat ut hur mycket offentligt stöd museerna 

hade fått per besökare. Siffrorna förmedlade ingen särskild smickrande bild av den 

samhälleliga verkningsfullheten hos museiväsendet i landet. Som en följd av 

kommunsammanslagningarna befinner sig museerna dessutom i en utmanande situation, då 

antalet museiobjekt och museisamlingar ökar, medan det utvidgade ansvaret inte återspeglas i 

resurserna. Museerna uppskattas vara över 1 000 till antalet, varav ca 160 av dessa är 

professionella museer. Resten är museer som upprätthålls av föreningar, stiftelser, kommuner 

och privatpersoner, till största delen museer som drivs med frivilliga krafter och rätt 

anspråkslösa resurser. Det första man kommer att tänka på är kanske olika hembygds- och 

gårdsmuseer, objekt som presenterar föremåls- och byggnadskulturen i agrarsamhället – de 

som påstås vara likadana allihop. Efter en närmare titt visar det sig att de här museernas 

samlingar, verksamhetsformer och betydelse för både dem som upprätthåller museerna och de 

samhällen som omger dem är mycket varierande. Museerna bevarar vårt gemensamma 

förgångna för forskning, undervisning och informationsförmedling. Det stora antalet museer i 

vårt land är både en nationell kuriositet och en utmaning, eftersom små resurser fördelas över 

stora grupper av aktörer. Som lösning erbjuds sammanslagningar, centraliseringar och 

omvärderingar. En livskraftig kommun bildas inte genom att sammanslå två kriskommuner, 

så då museer som redan länge har lidit av kronisk resursbrist slås samman, uppstår inte heller 

ett turismobjekt med stor dragkraft eller ett nytt kulturarvscenter. Det blir ett museum som 

inte har ändamålsenliga utrymmen för sina samlingar, tillräckliga personalresurser eller 

möjligheter att utveckla sin verksamhet. När verksamheten utvärderas utifrån antalet 

besökare, placerar museet sig kanske inte riktigt i främsta linjen, men är det då onödigt? På ett 

museum kan man komma till insikt, glädjas, överraskas, bli förbryllad och ibland även bli 

irriterad. På ett museum står vi ansikte mot ansikte med vad det egentligen innebär att vara 

människa. Kan det vara möjligt att vi är något annat än ständigt växande utgiftsposter inom 

hälsovården, tickande pensionsbomber och stressknippen som jagar bonus på stormarknaden? 

Texten ” Trevligt, men inte för mina skattepengar” för februari månads nätkolumn har 

skrivits av filosofie magister Marianne Koski. Under år 2011 kartlägger Koski tillsammans 

med två projektforskare de lokala museernas, hembygdsmuseernas och specialmuseernas 

situation, samlingar och byggnader. På YTR:s webbplats finns hela texten att läsas under 

http://www.landsbygdspolitik.fi/sv/information/natkolumner/trevligt_men_inte_for_mina_skat

tepengar.html. 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

Nästan hela världens energibehov kan täckas med förnybara källor år 2050 

År 2050 kan energibehovet nästan helt, eller 95 procent, täckas med förnybara energikällor. 

Det här slår energikonsultföretaget Ecosys fast, i en färsk rapport som Världsnaturfonden 

WWF publicerar. Men det förutsätter att man satsar på ny energiteknik och skär ner 
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energikonsumtionen. För att nå målet krävs det återvinning, att mera energisnåla material 

används i industrin, att man satsar på att bygga mera energisnåla hus, att man satsar mera på 

vind- och solenergi, samt jordvärme (geotermisk energi) och vattenkraft. Rapporten The 

Energy Report: 100 percent Renewable Energy by 2050, bygger på ett globalt scenario, som 

omfattar all energianvändning, även transporter. I dag kommer 80 procent av vår globala 

energiförsörjning från fossila bränslen, som olja, naturgas och kol, medan ca 20 procent 

kommer från kärnkraft och förnybara energikällor. Enligt rapportens scenario har fossila 

bränslen och kärnkraft fasats ut till år 2050 och ersatts med en mix av förnybar energi och en 

ökad andel el. Trots en växande befolkning, ökade behov inom transportsektorn och industrin, 

kan användningen av energi minska med 15 procent. Solenergin beräknas stå för hälften av 

elproduktionen och vindkraften för 25 procent. Beräkningarna bygger på att känd teknik 

används, men målen kan nås snabbare om man inför mer innovativa lösningar. Att 

utvecklingen behöver snabbas på visas inte minst av att 150 000 människor redan förra året 

dog p.g.a. klimatförändringarna, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Europa ligger långt 

framme inom cleantech och klimatinnovationer och har stora affärsmöjligheter genom att 

exportera energi- och miljöteknik. Uppgifterna (från 3.2), som är från YLE:s Internytt och 

från ett meddelande från WWF, finns på http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=207487 

respektive http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1339211-wwf-satsa-p-100-

procent-frnybart-till-2050. Den engelskspråkiga rapporten kan läsas i sin helhet under 

adressen http://www.wwf.se/source.php/1339215/101223_energy_report_final_print_2.pdf. 

 

”Det blir som du tänkt dig!” – bygdeentusiasten Bengt Gustavsson höll stuga 

Bygdeentusiasten, ordlekaren och eldsjälspyromanen Bengt Gustavsson från Värmland, 

Sverige besökte Österbotten i månadsskiftet januari-februari och gav tre föreläsningar (31.1-

1.2) med Aktion Österbotten rf som arrangör i samarbete med flera parter. Gustavsson bjöd på 

sig själv och av alla sina erfarenheter av att entusiasmera folk och leda anställda. Efter trettio 

år som mental trädgårdsmästare och eldsjälspyroman i pionjärslivet konstaterar Gustavsson 

att alla föds som entreprenörer, uppfostras till inteprenörer och styrs av antiprenörer. Han vill 

bryta mönstret och lyfta fram de mänskliga dolda resurserna och gemenskapandet. Att gnälla 

och kräva är energislöseri, så låt oss i stället ägna våra kreativa krafter till att stimulera 

entreprenörskap och tillväxt. Kreativitet och samarbete kan leda långt. I dag är Gustavsson 

chef för 440 självanställda personer. Men han har varit med om mycket i sitt 65-åriga liv – 

utbildningschef på Uddevalla verken, hjälpt ungdomar att hitta sitt entreprenörskap, utnämnd 

till ”Optimistminister i Republiken Klarälvdalen” och gett nytt liv åt Nygård i Ekshärad, en 

lanthusmorsskola som lades ned i förfallet skick, men idag kan vem som helst hyra sju kök 

och rum vid Nygård. Med humorns hjälp lotsar Gustavsson ledare och blivande entreprenörer 

in i vårt nya samhälle, där de gamla lösningarna blivit de nya problemen. Detta illustrerade 

han med anekdoten om professor Einstein som till sina studenter delade ut samma prov på 

nytt efter två veckor, varvid en student påpekar detta. Professorns svar blir: ”Det gör inget, 

jag har ändrat svaren”. I dag leder Gustavsson ett företag med arbetsgivare att hyra – 

BolagsBolaget. Den skickliga hantverkaren är inte alltid den som älskar kontorsgöromålen, 

och här erbjuder företaget arbetsgivartjänster åt dessa praktiska människor mot 12 procent av 

omsättningen. BolagsBolaget sköter om skatter, fakturering och inte minst utbetalningen av 

den självintjänade lönen. Sålunda får hantverkaren tid för sitt hantverk och pappersexercisen 

sköts professionellt. Idag har företaget lotsat 700-800 personer in i arbetslivet, antingen som 

egna företagare eller, faktiskt ännu oftare, som anställda av dem som köpt deras tjänster. ”Vi 

på BolagsBolaget fungerar som agenter i underlättelse”, sade Gustavsson med ett brett 

leende och bevisade en av sina många talanger – ordlekaren. För vidare läsning se 

webbsidorna www.kresam.se, www.klaralvdalen.se, och www.bolagsbolaget.se. En artikel, 
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skriven av Oa Lönnbäck, om föreläsningen i Pedersöre 31.1 ingick i Österbottens Tidning 

5.2. 

 

Effektiverad avloppsrådgivning inleds i tre pilotområden – landsbygd i Österbotten får två 

avloppsvattenrådgivare via EU-projekt 

Den statsunderstödda avloppsrådgivningen inleds i tre pilotområden i april-maj 2011 med 

målet att se till att fastighetsägarna får tillförlitlig information om vilka behoven är att 

effektivera behandlingen av avloppsvattnet på den egna fastigheten. Miljöministeriet har 

beviljat understöd till fem organisationer för avloppsrådgivning. Syftet med pilotstadiet är att 

samla erfarenhet av olika verksamhetsmodeller och att utveckla en enhetlig modell för 

rådgivningen som kan tillämpas i hela landet. Alla rådgivare, eller personer som är ansvariga 

för rådgivningen i de understödda organisationerna, deltar i den utbildning som Finlands 

miljöcentral arrangerar och som börjar i pilotområdena i mars. Inom ramen för ett EU-projekt, 

som varar till medlet av 2013, inleds rådgivning i Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Malax och 

Korsholm. Marcus Tjäru och Anne Bergqvist är de nya avloppsvattenrådgivarna för 

landsbygden. De inleder sina arbeten 1.3. Uppgifterna (från 3.2) är från ett pressmeddelande, 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=375601&lan=sv&clan=sv, från Finlands 

miljöcentral och miljöministeriet, samt från Vasabladet. 

 

Nationell tävling vill lyfta fram småandelslaget 

Projektet Gemensamt företagande! ordnar tävlingen Årets småandelslag 2011, som är den 

första i sitt slag. Projektets mål är att öka gagnandet av samarbete som resurs för 

företagsverksamheten och som samarbetsform för mikroföretagen, samt att använda 

andelslaget som en kooperativ företagsform med lägre risk. Tävlingens syfte är att lyfta fram 

formen av andelslag för småföretagandet och dess olika tillämpningar. Tävlingen omfattar 

åtta olika klasser, där alla klassvinnare belönas och av vilka sedan Årets småandelslag väljs. 

Mer tävlingsinfo finns (på finska) på hemsidan för projektet Gemensamt företagande! under 

adressen http://www.yhteistoiminta.fi/taustaa/vuodenpienosuuskunta2011. 

 

Landsbygds-rådslaget i Pedersöre hålls i dag 

Det femte Landsbygds-rådslaget ordnas i dag (7.2) kl. 18-21 på Hotell Polaris i Edsevö, 

Pedersöre. Ordföranden för Svenska Temagruppen (SveT) inom YTR, riksdagsman Mats 

Nylund, öppnar tillfället – det tredje i Österbotten. Syftet med Landsbygds-rådslagen är att 

plocka ut de viktigaste problemen i respektive region och komma överens om hur vi skall 

tackla dem. Arrangör är Svenska Temagruppen inom YTR. Anmälan kan ännu göras för 

kvällens rådslag: kenneth.sundman@studiecentralen.fi, tel. 06-320 4151, eller Peter Backa 

på mobil 040 595 0444. Programmet för rådslaget i Pedersöre finns under adressen 

http://www.bya.net/document.asp?id=4ugqaezylx7. Se även inslag från senaste rådslaget 

(17.1) i Närpes, som kunde följas på nätet, på www.bya.net (inslaget finns i två delar, klicka 

på More i nedre bildrutan). 

 

Intresserad av byns närdemokrati? – seminarium i Helsingfors på onsdag 

På Huvudposten, Mannerheimplatsen 1 C, i Helsingfors hålls 9.2 kl. 18-22 ett tvåspråkigt 

seminarium om demokrati, Närdemokrati i byn – direkt och representativ. Tillställningen, 

som öppnas av ordföranden för Svenska Temagruppen (SveT) inom landsbygdsutvecklingen 

Mats Nylund, har följande sakkunniganföranden: Byns nya utmaningar i en ny 

verksamhetsmiljö med professor och ordförande Eero Uusitalo från YTR/SYTY som talare, 

Medborgarinflytande i närsamhället med specialplanerare Niklas Wilhelmsson från JM och 

Kommunens närdemokratiarbete med sakkunnig Christell Åström från Kommunförbundet. 

Dessutom ges Regeringens syn på närdemokratins betydelse av förvaltnings- och 
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kommunminister Tapani Tölli från finansministeriet. En panel med de politiska partierna om 

Närdemokratin i framtiden står även på programmet, samt diskussioner. Målgruppen för 

seminariet är personer med ansvar och intresse för närdemokratifrågor, närmast på nationell 

eller regional nivå, samt naturligtvis för alla "demokratientusiaster". Som arrangör fungerar 

SveT/Svenska studiecentralen och Finlands Kommunförbundet. För mer info och anmälan, 

som görs så fort som möjligt, kontakta Peter Backa på mobil 040 595 0444 eller via e-

mailadressen peter.backa@studiecentralen.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 

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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