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Cit: ”Är alternativet en metropolstat, en lokalbaserad stat eller finns det en tredje väg?” 

Professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki som menar att 

vi i Finland just nu behöver djupsinniga diskussioner om hur samhället regionalt skall 

organiseras för att maximera rättvisa, lycka och möjligheter för ett gott liv (Vasabladet 

14.4). 

 

”Tala inte om att Finland borde hitta ett nytt Nokia, utan berätta att vi redan har 

funnit det. Energiteknologin är framtidens nisch.” 

USA:s ambassadör i Finland Bruce J Orecks ord till Tammerforsteknologen Tuomas 

Vanhanen som i stenhård konkurrens valts till det lukrativa sommarjobbet som 

energiambassadör i Vasa med 30 000 euro i sommarlön, samt läckra förmåner. 

Vanhanen tecknade under kontraktet med Vasas stadsdirektör Tomas Häyry vid ett 

pressinfo 18.4 i Helsingfors (Vasabladet 19.4). 

 

”En bra idé som har positiva effekter är en vinnare. Alla parter skall ha nytta av 

projektet. En sommargäst som inte har nytta av en vindmölla, vill inte heller ha en 

sådan bakom knuten.” 

Mångsysslaren Harry ”Hjallis” Harkimo som tog vindkraften som exempel på sin 

businessfilosofi under en samling i Helsingfors 17.4 arrangerad av föreningen Trygga 

Skärgårdsboendet (Hufvudstadsbladet 18.4). 

 

 

SVERIGE EU-LANDET MED DEN KRAFTIGASTE URBANISERINGEN – MEST 

SVENSKAR BOR I ”MELLANREGIONER” 



Det pågår en ständig folkvandring från 

landsbygd till stad – urbanisering som 

förekommer över hela världen och som 

skapat megastäder som Lagos, Mexico City 

och Bombay, i Europa storstadsmetropoler 

som Paris, London och Berlin. Just nu är 

Sverige det EU-land som upplever den 

kraftigaste urbaniseringen, för enligt 

Eurostat ökade befolkningen i Sveriges mest 

tätbefolkade delar med 17,3 promille under 

2010, mer än tre gånger snabbare än EU-

snittet. Sedan år 2005 har Sverige haft den 

överlägset största tillväxten i storstäderna, medan lågkonjunkturen i länder som Irland, 

Spanien och Grekland har fått urbaniseringen att komma av sig. Malmö, Umeå och 

Stockholm hör till EU:s mest snabbväxande städer. Alla tre har sedan 1994 vuxit med mer än 

en procent per år, varav Malmös tillväxttakt överträffas bara av holländska Utrecht, 

cypriotiska Nicosia, portugisiska Braga, finländska Oulu och några snabbväxande spanska 

storstäder. Men svenska storstäders befolkningstillväxt sker på bekostnad av en 

folkminskning på landsbygden. Enligt Statistiska centralbyrån minskade folkmängden ifjol i 

139 svenska kommuner, varav de allra flesta är småkommuner på landsbygden eller i 

glesbygd. Samtidigt fortsätter en mer än decennielång folkökning i de största kommunerna, 

och Sverige har nu tolv städer med mer än 100  000 invånare. Man lär dock aldrig bli lika 

urbaniserat som Belgien, Nederländerna och Storbritannien, där mer än två tredjedelar av 

befolkningen bor i tätbefolkade områden. Sverige kännetecknas annars av att vara det EU-

land där den högsta andelen invånare (56 procent) bor i ”mellanregioner”, alltså mellan 

storstad och landsbygd. Eurostats siffror visar att även Danmark urbaniseras i snabb takt, där 

inflyttningen till storstäderna var näst störst under 2010. Köpenhamns stadiga 

befolkningsökning sedan år 1994. i kombination med folkökningen i Malmö, Lund och 

Helsingborg, har lett till att Öresundsregionen under början av 2000-talet upplevt den 

kraftigaste befolkningstillväxten sedan andra världskriget. Det bor just nu mer än 3,7 miljoner 

invånare på ömse sidor av Öresund, en folkvandring som under senare år har till stor del varit 

en inflyttning av unga nybyggare. Men den tilltagande urbaniseringen i Sverige beror inte 

enbart på flyttströmmar från land till stad, för både Malmö, Göteborg och Stockholm har ett 

negativt flyttnetto till det egna länet. Men de tre storstäderna har ett stabilt överskott av 

inflyttande från andra svenska län, och en dryg tredjedel av folkökningen beror på 

inflyttningen från utlandet. Enligt Eurostat ökar Sveriges folkmängd också på landsbygden, 

men eftersom folkökningen på landsbygden är betydligt mindre än i storstäderna, ökar 

urbaniseringen. Vidare kan nämnas att Malmö är en av de europeiska storstäder som har högst 

Stockholmsvy. Foto: www.fotoakuten.se 



”Att befrämja det nya lokalsam-

hället är den lokalbaserade statens 

grundläggande princip; kärnan är 

att alla lokala samhällen och deras 

invånare har rätt att utveckla den 

frivilligt.” 

”I en lokalbaserad stat skulle lands-

bygden upparbeta hela landets 

konkurrenskraft och ekonomiska 

framgång. Landsbygden kan mot-

svara efterfrågan för nya boende-

modeller som favoriserar vidhet, 

samarbete mellan grannar och 

moderna bekvämligheter.” 

andel utlandsfödda invånare, medan Umeå är den stad i Eurostats material som har lägst 

befolkningstäthet. Eurostat samlar statistiska faktauppgifter om 375 europeiska storstäder i 31 

europeiska länder (EU-länderna, samt även Kroatien, Norge, Schweiz och Turkiet). 

Uppgifterna är från en text i tidningen Sydsvenskan och finns under webbadresen 

http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=586312&epslanguage=sv. Skribent 

är Erik Magnusson. 

 

EN LOKALBASERAD STAT SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER 

FÖR ALLA MEDBORGARE OCH ORTER – PROFESSOR HANNU KATAJAMÄKI 

Alternativ för en metropolstat 

är en s.k. lokalbaserad stat, 

d.v.s. en stat som skapar för-

utsättningar och möjligheter 

för alla medborgare och orter. 

En lokalbaserad stat är decen-

traliserad med utgångspunkt-

en att medborgarnas goda liv 

och lycka kräver en vardag 

som är smidig och trygg. Det 

är möjligt att förverkliga 

medborgarbaserad politik i hela landet och i alla lokala samhällen. Naturligtvis är det omöjligt 

att organisera allt lokalt, som specialsjukvård, men många aspekter som gäller basservice, kan 

och måste tänkas utgående från en lokal nivå. Ett samhälle som baserar sig på det lokala kan 

karaktäriseras som ett brokigt samarbetsforum mellan medborgare, medborgarorganisationer, 

företag och offentlig förvaltning, en sammanställning jag kallar det nya lokalsamhället. En 

utgångspunkt i en lokalbaserad stat skulle vara att erkänna huvudstadsregionens speciella 

karaktär och betydelse för hela landet, men man skulle dock inte sträva efter bara ett 

superområde, utan i stället för orealistiska metropolfantasier skulle man i en lokalbaserad stat 

garantera mångsidiga utvecklingsmöjligheter för landskapscentra och landsbygdsstäder. 

Trafiklederna skulle stöda den här decentraliserade regionala strukturen, då man för 

närvarande mestadels bara är intresserad av de leder som förbinder de största centra. 

Landsbygdskapitalet mot-

svarar efterfrågan på hållbar 

utveckling – på landsbygden 

kan man producera närmat 

och specialisera energipro-

duktionen med förnybara 

råvarukällor. En strålande 

bioekonomi är möjlig på 

landsbygden, och kulturen 

att umgås finns kvar då 

medborgarna, lokala politi-

ker och tjänstemän känner 

varandra. Den här samman-

ställningen utgör en styrka. 

En fusion mellan en central stad och en omgivande landsbygdskommun skulle vara omöjlig i 

en lokalbaserad stat, ifall man inte trovärdigt i sammanslagningsavtalet kan visa hur 

närservice och -demokrati garanteras långsiktigt för medborgarna som bor på landsbygden. 

Det skulle också vara obligatoriskt att bedöma regionala och lokala följdverkningar i de 

förändringar som genomförs i statsförvaltningen. En central fråga för medborgarna är hur 

http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=586312&epslanguage=sv


social- och hälsovård skall organiseras i framtiden. Det får inte bli gigantiska centraliserade 

enheter som är både geografiskt och mentalt långt ifrån medborgarnas verklighet. Principen i 

en lokalbaserad stat skulle vara närhetens ekonomi, där ”närhet” i det här sammanhanget inte 

bara tyder på geografi, utan också på en princip som ser människor mera som medborgare än 

som klienter. Uppgifterna är hämtade ur en artikel i Vasabladet (från 14.4). Skribenten 

Hannu Katajamäki är professor i regionalvetenskap vid Vasa universitet och tillika 

landsbygdsprofessor. 

 

HUR KAN SOCIAL SAMMANHÅLLNING HÅLLA LANDSBYGDEN LEVANDE? – 

FÄRSK PUBLIKATION VILL VARA ETT INLÄGG I DEBATTEN 

Publikationen Yhteisöllisyydellä hyvinvointia ja 

palveluja maaseudulle (Välfärd och tjänster på 

landsbygden genom social sammanhållning) är ett 

starkt ställningstagande för den traditionella gemen-

skapen, men också för nya former av social samman-

hållning. Publikationen är ett inlägg i debatten och 

utmanar såväl landsbygdsaktörer som beslutsfattare 

på riksplanet att delta i diskussionen om hur social 

sammanhållning kan hålla landsbygden levande. 

Boken ser social sammanhållning och dess många-

handa fenomen ur en ny synvinkel, och går på djupet 

med begreppet social sammanhållning och dess nya 

former. Sammanhållningen på landsbygden uppstår i 

vardagen men allt mer även på nätet, och det krävs 

raska grepp och politisk vilja i samhället för att få 

fungerande tekniska lösningar till glesbygden. I den 

aktuella debatten diskuteras samproduktion av 

tjänster i byar, närdemokratiutmaningar och den 

sociala betydelsen av olika skollösningar. Den äldre 

befolkningen betraktas inte som ett problem, utan som en resurs i glesbygden. En trygg 

vardag som bygger på både samhörighet och grannhjälp, bidrar såväl till individens som till 

närsamhällets välbefinnande. Även invandring till landsbygden diskuteras, vilket är en 

växande utmaning som förutsätter en ny syn på samhörighet. Frågan om sammanhållning ses 

också i närperspektiv genom lokala handlingsmodeller och lösningar på landsbygden, medan 

personliga yttranden om byskolor och ”gemensamma lokaler” ger ett perspektiv till den 

förändrade gemenskapen på landsbygden. Boken öppnar även perspektiv på de nya 

möjligheter som gemenskapen kan bjuda på, sålunda diskuteras i artiklarna socialt 

företagande, Green care och nya typer av boendegemenskap för äldre som ett nytt inslag i 

tjänsterna på landsbygden – tjänster där social sammanhållning är en viktig värdegrund och 

målsättning. Uppgifterna ör från publikationen som finns under webbadressen 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2196/MMM_YTR_2012-WEB.pdf. 

 

MÅNGSIDIGHETEN ETT LIVSVILLKOR I SKÄRGÅRDEN 

Denna 13 april samlades Forum för skärgårdsforskning kring temat mångsyssleri med 

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Skärgårdshavets biosfärområde som arrangörer. 

Vårens tillställning lockade omkring 25 deltagare till Skärgårdscentret Korpoström i Korpo. 

Konceptet Forum för skärgårdsforskning bygger på att sammanlänka akademisk forskning 

med aktuella frågor i skärgården, och sålunda resulterar helheten i både teoretiska och 

praktiska synvinklar kring ett valt tema. I åboländska skärgårdsföretagarnas vardag är 

mångsyssleriet ett faktum, och bland deltagarna och föreläsarna fanns flera som definierade 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2196/MMM_YTR_2012-WEB.pdf


sig som mångsysslare. Mångsyssleriet kan 

ses som en nödvändighet till att livnära sig i 

skärgården. Att specialisera sig på endast en 

nisch är inte möjligt. Jan-Erik Karlsson från 

Nagu gav exempel på en mångsysslares 

verksamhet genom att berätta vilka näringar 

han har kopplat ihop med djurskötseln på 

hemgården – bl.a. postutdelningen och 

butiksverksamheten på Nötö. Merja 

Fredriksson presenterade hur skatteverket 

ser på mångsyssleriet. Inkomsten för en viss 

syssla kan vara personlig inkomst, 

lantbruks- eller näringsinkomst, där mångsysslaren kan ha verksamhet som faller in i samtliga 

tre kategorier. Det lönar sig således att planera vad som redovisas i vilket inkomstslag, så att 

allt går rätt till. Vad gäller företagsformerna, lyfte man fram möjligheten att sammanlänka 

aktörer genom andelslag, vilket kan vara en bra möjlighet för att få fart på en verksamhet som 

inte nödvändigtvis platsar in i traditionell förenings- eller företagsverksamhet. 

Företagsrådgivare Mats Nurmio berättade om konceptet café Lalla Vinde i Kimito, där olika 

aktörer skapar aktivitet kring ett caféandelslag. Ett livsvillkor för företagandet i skärgården är 

bredbandsuppkoppling genom optiskt fibernät. VD:n för Skärgårdsnäten Johan Skibdal 

poängterade att lokal aktivitet och lösningar krävs för att få bredbandsuppkopplingar till 

byarna. Forskaren vid Åbo Akademi Kristina Svels gav en presentation om företagande och 

samhällsutveckling i Kvarkenområdet. Presentationen byggde kring företagares svar på 

enkäter, både från Höga Kusten i Sverige och från den österbottniska skärgården. Bägge 

regionerna har områden som har tilldelats status som UNESCO:s kulturarv. 

Kulturarvsstatusets inverkan på företagarnas attityder varierade mellan länderna. I Sverige 

verkade dock attityderna vara mer positiva till världsarvsstatusets inverkan på 

turismföretagandets möjligheter. Den nya samarbetschefen för Nordiska Ministerrådets 

skärgårdssamarbete Ester Miiros lyfte fram kvinnornas roll i näringslivet och kvinnligt 

företagande. Hon har startat s.k. företagarjuntor för kvinnor på Åland och även utfört studier i 

temat om kvinnligt företagande. Bland deltagarna fanns en bred enighet om att för framtidens 

företagande i skärgården, krävs fler högt utbildade kvinnor som kan svara på den efterfrågan 

på programtjänster som uppkommit inom turismnäringarna. Texten är från en längre artikel, 

skriven av projektrådgivaren Emil Oljemark på Leader-aktionsgruppen I samma båt, till ett 

kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd Plus. 

 

DEMOKRATI, MAKT OCH GUMMISTÄMPLAR 

Nästan alla tycks vara överens om att demo-

kratin behöver utvecklas, och vad gäller 

närdemokratin, så är ”alla” för att makten 

bör decentraliseras, så ytligt sett borde vi gå 

en demokratisk framtid till mötes. Men med 

ålderns rätt att vara litet skeptisk, skulle 

landsbygdsutvecklaren Peter Backa ändå 

vilja peka på några oroande undertoner. 

Kommunerna bör i demokratins namn få sin 

vilja fram. Det räcker, och då är närdemo-

kratin skött. Hur det i praktiken fungerar 

inom kommunen, spelar ingen roll. Vill man 

ha ner beslutanderätten till byanivå, då är decentraliseringen inte längre bra. Regeringen igen 

Strömmingsfiske på Aspö. Foto: Pia Prost 



säger sig vilja komma bort från de odemokratiska samkommunerna genom att skapa starka 

primärkommuner. Samkommunerna är odemokratiska, då deras fullmäktige inte är 

direktvalda, lyder motiveringen. Men fullmäktige väljer ju styrelse indirekt och ger i 

praktiken bort det mesta av makten till den. Om regeringen anser att det är ett problem att 

indirekt valda organ har för stor makt, så borde man i första hand ta bort kommunstyrelserna! 

Kommunerna och regeringen är överens om att det är fullmäktige som är kärnan i den lokala 

demokratin. Man säger att vart fjärde år mäts fullmäktiges förtroende. Men trots att det finns 

en del sanning i påståendet visar verkligheten upp en annan bild, för i kanske 95-99 procent 

av fallen besluter fullmäktige i enlighet med beredningen. I praktiken har alltså besluten till 

nästan 100 procent fattats innan fullmäktige behandlat dem. Organ som fungerar på det viset 

brukar kallas för gummistämplar. Hur kan en gummistämpel ställas till svars? I teorin kan 

man hävda att ett parti går till val på ett valprogram som man sedan förverkligar. Nästa val 

mäter sedan hur man lyckats och hur bra programmet var, och på så vis skulle demokratin 

förverkligas. Men programmen är så allmänt skrivna, att det är mycket svårt att se skillnader 

mellan dem. En mer realistisk bild av beslutsfattandet får man genom att tänka sig att det på 

olika nivåer alltid finns eliter, vilka vill behålla sin makt eller öka den, så genom att se igenom 

de officiella strukturerna och identifiera eliterna, kan man förstå politiken bättre. Eftersom 

Backa tror på elitteorin, så vill han göra följande enkla prognos: 20 procent av kommunernas 

svar till finansministeriet om kommunutredningar kommer att vara övervägande positiva och 

80 procent kommer att vara negativa. Backa hoppas kunna återkomma med en litet längre 

spekulation kring demokratin och eliterna, samt hur de kan tänkas samverka – och kollidera i 

det här fallet. Texten är från en något längre artikel, skriven av alltså landsbygdsutvecklaren 

Peter Backa på Svensk Byaservice, till ett kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus – 

Landsbygd Plus. I stort sett samma text finns även publicerad i Vasabladet (18.4). 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

Större risk för väderkatastrofer i städer än på landsbygden 

Eftersom risken för väderkatastrofer är stör-

re i städer än på landsbygden, är det viktigt, 

särskilt för stora städer, att väderprogno-

serna i så god tid som möjligt kan varna för 

kommande problem. Städerna ger även 

upphov till extrema väderfenomen, och 

enligt forskningsdirektören vid Vaisala 

Walter Dabberdt kan det i en stad bli upp till 

15 grader varmare än på den omgivande 

landsbygden. Det pågår samtidigt flera 

förändringar som inverkar på vädret och 

klimatet i städerna – t.ex. befolkningstillväxten, klimatförändringen, flyttningsrörelsen från 

inlandet mot kusterna och urbaniseringen. Numera bor ju över hälften av jordens befolkning i 

städer. Men väderproblem kan även i städer förebyggas genom att t.ex. plantera träd. Det att 

städerna utgör ”värmeöar” är illa, också med tanke på koldioxidutsläppen, för när 

utomhustemperaturen stiger till 23 grader, börjar energiförbrukningen öka kraftigt p.g.a. 

luftkonditionering och fläktar. Risken för högre havsvattennivå gör kuststäderna sårbara, och 

havsvattennivån höjs inte bara av smältande glaciärer, eftersom vattnet även expanderar när 

det blir varmare. Men kuststäderna har en viss fördel, då havet har en jämnande inverkan på 

temperaturerna. Växlingarna mellan höga och låga temperaturer blir inte så kraftiga som i 

inlandet, vilket kräver mindre energi för uppvärmning eller luftkonditionering. Uppgifterna är 

från senaste veckas onsdagsupplaga av Vasabladet (18.4). 

 



Vilken förnybar energikälla är mest effektiv? 

Det är svårt att svara på frågan på ett enkelt 

sätt, för det är många faktorer som har 

betydelse. Energin i naturen (sol, vind etc.) 

absorberas av ett tekniskt system, och 

absorption är en viktig del för att beskriva 

omvandlingen av den inkommande energin. 

Verkningsgraden anger hur väl det tekniska 

systemet omvandlar tillförd energi till 

elektrisk energi, men omvandlingen sker 

bara när det blåser eller solen lyser. Det 

finns ännu inte något bra system för att lagra 

den här energin, så att den kan användas när 

det är vindstilla och solen har gått ner. 

Tillgången till energi är ett annat mått. I Sverige har man gott om vattenkraft och bioenergi, 

och man har teknik att använda energin. Solen lyser hela tiden, men bara en liten stund på 

varje plats, och även den geotermiska energin finns överallt, men används bara systematiskt 

på ett fåtal platser i världen. Forskare vid Uppsala universitet, Kungliga Tekniska högskolan 

och Åbo universitet skrev år 2010 två artiklar om hur förnybar energiteknik bör utvärderas. 

De anser att man skall se på den energi som produceras i de förnybara energikällorna, relativt 

den effekt man installerar. De energikällor som enligt denna metod klarar sig bäst, är de som 

producerar energi kontinuerligt och utan variationer, som geotermisk energi, marin strömkraft 

och vågkraft. Uppgifterna är från webbplatsen forskning.se och finns under adressen 

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fornybarenergi/tiofragorochsvar/vilkenfornybare

nergikallaareffektivast.5.61fbca9812ec690a3218000903.html. 

 

Börsfuturer och terminshandel nytt tänkesätt för jordbrukaren 

Lantbrukaren har hittills sålt sin spannmål 

på hösten när allt är skördat och klart. Men 

nu kan de sälja den på börsen ett och ett 

halvt år innan den ens är sådd. ”För att 

klara sig som jordbrukare i Österbotten, är 

det oerhört viktigt att följa med och förstå 

hur lantbruket fungerar i en marknads-

ekonomi. Det kan vara avgörande för att 

lyckas få lönsamhet i produktionen”, sade 

ombudsmannen på Svenska lantbrukspro-

ducenternas centralförbund Rikard Korkman 

som föreläste i Vasa senaste vecka. Ter-

minshandel innebär att lantbrukaren gör ett 

kontrakt innan spannmålen ens är sådd och 

vet då vilka utgifter som kan sättas på 

gödselmedel, så att inkomsten täcker 

produktionskostnaderna. Enligt Korkman är 

det en vinn-vinn-situation då säljaren och köparen är överens om priset på förhand. För 

jordbrukaren gäller det att kunna kalkylera hur stor produktionen blir. Än större flexibilitet får 

jordbrukaren genom att handla med spannmålsfuturer på börsen. I Finland är det bara en 

handfull jordbrukare som säljer spannmål via börsfuturer, men även terminshandeln är 

marginell. Det är ett nytt tänkesätt för jordbrukaren som inte är van att sälja en vara som ännu 

inte finns i lager. Korkman menar också då det gäller riskerna, att ingen någonsin skall göra 

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fornybarenergi/tiofragorochsvar/vilkenfornybarenergikallaareffektivast.5.61fbca9812ec690a3218000903.html
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/fornybarenergi/tiofragorochsvar/vilkenfornybarenergikallaareffektivast.5.61fbca9812ec690a3218000903.html


något som de inte förstår, för tokiga affärer kan bli dyra affärer. Uppgifterna är från en 

artikel, skriven av Linda Forth, i Vasabladet (18.4). 

 

Fler bokningar för guiderna i Cittaslow-staden Kristinestad 

Cittaslow-statusen, som Kristinestad fick i april förra året, 

betydde ett lyft i marknadsföringen av staden. Fler turistbussar 

än vanligt har bokat guidning i sommar. Den ökade turist-

strömmen ökar också behovet av inkvartering. ”Med 20-30-års 

erfarenhet kan jag säga att vi förr inte har haft så här många 

gruppbeställningar som nu i vår”, säger turistguiden i 

Kristinestad Helena Kari. Turisterna har även visat ett större 

intresse för att hyra privata sommarstugor, och enligt Kari har 

folk ringt redan under julen och frågat efter möjligheten att hyra 

sommarstugor. Uppgifterna är från (18.4) webbplatsen 

svenska.yle.fi och finns under adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=243068. 

 

Hur går det med byn när skolan stängs? – TV-dokumentär om två byar som kämpat för sin 

skola 

”När Lucia firas i Komossa skola i Vörå samlas 

hela byn till fest. Skolan är byns hjärta, talko-

andan och byagemenskapen blomstrar. De 

större barnen hjälper de mindre, och alla elever 

hjälper vaktmästaren Rakel med vårräfsningen. 

Men elevantalet är på nedgående och skolan 

hotas av indragning. Karkmo skola i Korsholm 

stängdes för gott för tio år sen. Trots bybornas 

protester var politikerna obevekliga. I dag 

hämtar Kristers skoltaxi upp byns skolelever 

och kör dem till grannbyns större skola. Har 

byandan påverkats av förlusten av skolan? Och höll kommunen sina löften till byborna i 

samband med stängningen? Är det på byskolorna som landsbygdens överlevnad hänger? I 

TV-dokumentären Skolan mitt i byn träffar vi elever, föräldrar och lärare i två byar där man 

kämpat för sin skola. Dokumentären, som regisserats av Wivan Nygård-Fagerudd och 

producerats och filmats av Susanne Skata, sänds på Yle Fem 26.4 kl. 21 i serien Seportaget. 

Repris blir det 27.4 kl. 16.55. Filmen visas även på Arenan efter premiären. Det finns 

möjlighet att träffa några av filmens lärare och barn, samt regissören Wivan Nygård-Fagerudd 

20.4 kl. 11 vid Komossa skola, Komossavägen 237 A, Vörå. Uppgifterna med info om 

bekräftelse för träff finns på adress http://mokomaki.fi/susproductions/?p=pa_gang&b=54. 

 

Regionala framtidsworkshoparna halvvägs 

De regionala framtidsworkshopar, som ELY-centralerna och land-

skapsförbunden arrangerar i samarbete med jord- och skogsbruksmini-

steriet, landsbygdsnätverket, Landsbygdspolitikens samarbetsgrupp och 

Sitra, är på god väg och har redan passerat halvvägsetappen. Målet är 

att stöda beredningen av utvecklingsstrategierna på region- och lokal-

nivå, samt anknyta regionala och lokala behov till de nationella 

strategierna. Vid framtidsworkshoparna behandlas dagens resurser och 

begränsningar på landsbygden, samt att man diskuterar verksamhets-

miljöns framtid. Utifrån detta drar man strategiska slutsatser och lyfter 

fram viktiga utvecklingsteman. Syftet är att resultaten från framtids-

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=243068
http://mokomaki.fi/susproductions/?p=pa_gang&b=54


workshoparna skall fungera som indata och utgöra en av utgångspunkterna då inriktningen på 

den framtida utvecklingen fastställs. Uppgifterna är från nätverksenhetens nyhetsbrev 

(20.4.2012) som inom kort kommer att finnas som länk på deras hemsida www.landsbygd.fi. I 

nyhetsbrevet kan man även läsa om att man ännu kan anmäla pärlan i sitt utvecklingsarbete 

till tävlingen Bästa praxis, samt kommande evenemang: närmatdag i Uleåborg 3.5 och Rural 

at the Edge-konferens 21-23.5. 

 

 

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 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. 

http://www.landsbygd.fi/
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi
http://www.bya.net/
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi

