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Innehållet i veckans Nyhetsbrev
Högsta ledningen i sammanslagningskommuner rekommenderar
kommunsammanslagning i enkät
Samhällsreformen engagerar Åland
”Samhället vinner på att glesbygden producerar småskalig förnybar energi"
”Med lokala grupper blir det roligt att leva i lokalsamhället” – svenske
landsbygdsministern Eskil Erlandsson
Fördelar med att åldras i glesbygden
Läs även detta: *Succé för vindkraftsevenemanget Vaasa Wind Exchange *Heli
Mutanen ny medarbetare i SILMU *Barndagvård, skolor och barnens framtid i den
östnyländska skärgården behandlas på seminarium i Borgå *Hur locka fler invånare
och företag till Österbotten diskuteras på seminarium i Vasa *Rundan med
Landsbygds-rådslag avslutas nästa vecka i Åboland *YTR:s nätverks- och projektträff
i Tavastehus samlar brokiga skaran av landsbygdsutvecklare *Närdemokrati och
närservice inom kulturen diskuteras under landsbygdspolitisk nätverksträff i
Tavastehus

Cit:

”Tillväxten och utvecklingen var helt tokig 2006-2008. Finansieringen har bromsat
farten eftersom många projekt har haft tufft med finansieringen.”
Ignacio Martin Negrete, försäljningsdirektör på turbintillverkaren Gamesa i Spanien,
om att branschen är på väg in i en fas med lite måttligare tillväxt. Företaget, som vill
expandera till Finland, deltog 22.3 i vindkraftevenemanget Vaasa Wind Exchange
(Vasabladet 23.3).
”Samordnar man, och det handlar både om offentlig och kommersiell service, så är
det kanske möjligt att utveckla istället för att avveckla.”
Svenske landsbygdsministern Eskil Erlandsson i en intervju för Riksorganisationen
Hela Sverige ska leva om betydelsen av att samordna servicen på landsbygden
(http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/2246/2/).
”Österbottens andel av bruttonationalprodukten minskar om vi sammanslår våra
landskommuner med städerna.”
Riksdagskandidaten Michael Luther som har en känsla att det är just det som de stora
stadspartierna vill (Vasabladet 23.3).

HÖGSTA LEDNINGEN I SAMMANSLAGNINGSKOMMUNER REKOMMENDERAR
KOMMUNSAMMANSLAGNING I ENKÄT

De ledande tjänsteinnehavarna och förtroendevalda i kommuner som genomgått en
kommunsammanslagning vill gärna rekommendera andra kommuner samma förfarande.
Största delen av de kommunala beslutsfattarna anser att den egna kommunens val inom ramen
för strukturreformer är förnuftiga och tillräckliga med tanke på framtiden, vilket även gäller
beslutsfattare i kommuner som inte har gått samman. Resultaten framgår av en enkät, vilken
gjorts bland tjänsteinnehavare och förtroendevalda i de 42 kommunerna inom programmet för
utvärdering av strukturreformen (ARTTU). ”Bedömningarna uppvisar skillnader i synsätt
mellan högsta ledningen och andra förtroendevalda. Den professionella ledningen och
styrelseledamöterna har i allmänhet deltagit aktivt i processen att inrätta samarbetsområden
för social-, hälso- och sjukvård eller genomföra en kommunsammanslagning. De förhåller sig
mer positivt till reformen än de övriga fullmäktigeledamöterna och nämndeledamöterna”,
säger forskaren vid Åbo Akademi Siv Sandberg. Man ville bland annat ha svar på hur
strukturreformen har framskridit i kommunen. Utvärderingsprogrammet omfattar kommuner
som gått samman och kommuner som bildat ett samarbetsområde (samarbetskommuner),
samt kommuner som inte har ändrat sättet att producera service, eftersom kommunerna är
tillräckligt stora eller stöder sig på undantagsbestämmelser. På frågan i vilken grad
strukturreformen har påverkat verksamheten och beslutsfattandet i kommunen under de
senaste fem åren, anser ca 30 procent av beslutsfattarna att strukturreformen har påverkat
vardagen lite, 32 procent anser att förändringarna har varit lagom och 38 procent bedömer att
reformen har påverkat verksamheten mycket eller mer än mycket. Reformen syns givetvis
mera i sammanslagningskommunerna och samarbetskommunerna än i kommunerna i
kontrollgruppen. Påståendet att kommuner bör sammanslås till större enheter, vinner mest
understöd bland beslutsfattarna i sammanslagningskommunerna, medan man i
samarbetskommunerna förhåller sig mest positivt till samarbete som ett alternativ till
sammanslagning. Tjänsteinnehavare, förtroendevalda och det lokala näringslivet har fört
processen framåt mest, medan lösningarna i grannkommunerna, de lokala mediernas
ståndpunkt och kommuninvånarnas åsikter anses i medeltal mera bromsa än främja reformen.
Den allmänna bedömningen av den kommunala utvecklingen under de senaste fem åren var i
medeltal positivare i samarbetskommunerna, där alla delområden utom flexibiliteten i
beslutsfattandet fick ett gott medelvitsord. Beslutsfattarna i sammanslagningskommunerna
bedömde att den kommunalekonomiska balansen hade försvagats och kommunens
möjligheter att klara av serviceskyldigheterna hade försämrats, men samtidigt bedömde de att
kommunens konkurrenskraft och trivseln för kommuninvånarna hade förbättrats.
Beslutsfattar- och tjänsteinnehavarundersökningen VILU 2010 inom ARTTU utfördes hösten
2010. Enkäten ställdes till förtroendevalda (samtliga ledamöter i fullmäktige, styrelsen och de
centrala nämnderna) och ledande tjänsteinnehavare i 42 kommuner, allt som allt ca 3 000
personer. Sammanlagt 1 456 personer besvarade enkäten, vari svarsprocenten uppgick till 48.
Uppgifterna är från Kommunförbundets pressmeddelande (från 24.3) som finns under adress
http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/2011/03/Sidor/K
ommunsammanslagning-kan-rekommenderas.aspx.
SAMHÄLLSREFORMEN ENGAGERAR ÅLAND
En av huvudfrågorna i höstens val till det åländska lagtinget, den om kommunreform eller
”samhällsreform” som den har kommit att kallas i den lokala åländska debatten, har kartlagts i
en ny utredning som visar sig att frågan splittrar regionerna. Syftet med undersökningen var
att ta reda på hur brukarna av kommunala tjänster värderar sin hemkommuns insatser, samt
vad de anser om utformningen av de framtida kommunala verksamheterna. I uppdraget ingick
även att redogöra regionvis för vad kommuninvånarna i Mariehamn, på landsbygden och i
skärgården ansåg om kommunalt samarbete och kommunsammanslagningar. Det visade sig
att man sammantaget kan tänka sig att ge upp sin kommuns självständighet om den

kommunala servicen hotas, men att man var mer tveksam till detta i skärgården än i de övriga
två regionerna. Kia Leidenius på Finlands kommuntidning har kontaktat några
fullmäktigeordföranden för kommentarer. Vårdö fullmäktigeordförande Anders Englund
gläder sig åt resultatet att skärgårdsborna var nöjdast med den kommunala servicen. Man
klarar av att producera service med hjälp av landskapsandelar, och den service de inte klarar
av på egen hand, sköter de genom samarbete. Enligt en utredning som gjordes för många år
sedan, borde skärgården redan vara avfolkad, men Vårdö, som redan länge haft en mycket
stor andel äldre i sin kommun, har en väl fungerande äldreomsorg. Marie Löfström,
fullmäktigeordförande i Eckerö kommun, ser det inte som alarmerande att kommunerna på
landsbygden var lite mer kritiska gentemot beslutsfattarna. Demokratin skall vara lite trög.
Invånarna på landsbygden var även lite mindre nöjda med servicen än genomsnittet. Orsaken
till detta varierar stort mellan kommunerna, tror Löfström, som också tror mer på effektivt
samarbete än på sammanslagningar. Hon värnar starkt om det lokala engagemanget och
flexibiliteten, men hon oroar sig just för det lokala engagemangets framtid. Får vi inte
invånare engagerade i nämnder, är det svårt att överleva som självständig kommun.
Mariehamns fullmäktigeordförande Gunnar Jansson är för fusioner och menar att
sammanslagningar har varit på agendan redan länge och att man inte längre kan stå utanför
och se på när övriga kommuner på fastlandet och i Sverige reformeras. Ett projekt om en
samhällsreform är på gång på landskapsnivå, vilket kommer att påverka den lokala strukturen,
liksom den eviga linjedragningen om vad kommunerna och vad landskapen ska sköta. De
mindre kommunerna är nöjda så länge de får landskapsandelar. Men efter en tid av intensivt
samarbete inser vi till slut att kommungränserna främst är symboliska och då genomförs
sammanslagningar. Jansson tror att det inom fem år har genomförts sammanslagningar.
Uppgifterna är från Finlands kommuntidning Fikt 2/2011 som kan läsas under adressen
http://www.fikt.fi/arkiv/2011/02/Sidor/default.aspx. Se även utredare Richard Palmers text om
utredningens resultat på adressen http://www.asub.ax/archive.con?iPage=12&art_id=1108
med länk till själva rapporten, Invånarnas syn på kommunernas verksamhet och organisation,
som finns tillgänglig på Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB:s sidor.
”SAMHÄLLET VINNER PÅ ATT GLESBYGDEN PRODUCERAR SMÅSKALIG
FÖRNYBAR ENERGI”
”Det blir till ingenting om något litet CHP-verk dyker upp vid varje ladugård”, sade
näringsminister Mauri Pekkarinen nyligen i Helsingin Sanomat. Enligt Pekkarinen blir det för
dyrt för skattebetalarna att betala stöd till sådana kraftverk och att förvalta deras koppling till
riksnätet. CHP (combined heat and power) producerar både värme och el. Anledningen till
ministerns något arroganta uttalande är att det i de österbottniska kommunerna Reisijärvi och
Kaustby finns planer på att föra de finländska inmatningstarifferna till EU-domstolen,
eftersom de småskaliga energiproducenterna får ett sämre konkurrensläge. I Reisijärvi
används flis som producerar gas till en motor, som sedan drar en elgenerator. I
grannkommunen Lestijärvi finns en likadan anläggning. De här anläggningarna matar in
överloppselektricitet i riksnätet, fastän det inte är någon lönsam affär. Anläggningarna är
nämligen för små för att komma i åtnjutande av inmatningstariffer. Matti Kiviniemi, som är
Reisijärvi kommuns tekniske direktör, undrar till vems nytta det är att koncentrera
elproduktionen till stora enheter ”långt borta från råvarukällan”. Det är inte ens ett år sedan
näringsministern försökte införa ett eget stöd i statsbudgeten för småskaliga kraftverk, sådana
som skulle bli utanför systemet med inmatningstariffer. Men finansministeriet tog bort
förslaget i sitt budgetförslag och det kom inte tillbaka. Knappast klarar vi oss utan storskalig
energiproduktion, men det finns massor med vettiga alternativ, exempelvis för mindre
glesbygdssamhällen där energin kan produceras såväl nära råvarukällan som nära användaren.
Ett samhälle, präglat av nytänkande, skulle även förstå att uppmuntra sådana alternativ. Små

kraftverk vid ladugårdarna är således en seriös komplettering till den storskaliga
energiproduktionen. Samhället vinner på att glesbygden producerar småskalig förnybar energi
– på ett hållbart sätt. Även av denna anledning vore åtminstone ett uppmuntrande stöd till den
småskaliga energiproduktionen en välkommen reform. Uppgifterna är från ledaren i
tidningen Landsbygdens Folk (25.3) och finns på tidningens nätupplaga under adressen
http://www.slc.fi/lf_default.asp. Ledarskribent är chefredaktör Michael Godtfredsen.
”MED LOKALA GRUPPER BLIR DET ROLIGT ATT LEVA I LOKALSAMHÄLLET” –
SVENSKE LANDSBYGDSMINISTERN ESKIL ERLANDSSON
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva (HSSL) har ställt några ”byarörelsefrågor” till
landsbygdsministern Eskil Erlandsson. Hur han ser på de lokala gruppernas roll i samhället,
svarar han: ”Byarörelsen har en viktig samhällsfunktion i lokalsamhället, men det viktiga är
det bygger frivillighet och engagemang. Det skall ni vara stolta över! Det finns andra viktiga
aktörer, men de bygger för det mesta inte på frivillighet, utan kollektivt medlemskap, lagar,
kollektivt beslutsfattande, tvång i form av lagar. De lokala grupperna ser till att det blir roligt
att leva i lokalsamhället”. Erlandsson menar att det skall vara roligt när man utvecklar sin by,
eller sitt lilla samhälle. För har man inte roligt som barn eller ungdom, önskar man sig
därifrån, vilket lever kvar. Har man däremot haft roligt, så vill man ju hjälpa till att bidra till
ett samhällsbyggande när man är vuxen. Erlandsson ger inga sifferuppgifter, då han frågas om
antalet människor som bor på landsbygden om tio år. ”Jag tycker människor skall bosätta sig
och leva där det är roligt att bo. Där det finns framtidstro, tillväxt och jobb och allt det där
som man vill ha under livet. Vi skall inte styra detta med en bosättningspolitik eller
liknande.” Jordbruksdepartementet har gjort undersökningar som visar att hela 30 procent av
stockholmarna kan tänka sig att bo på landsbygden. För att underlätta för dem som vill flytta
till landsbygden, lägger man rätt mycket samhälleliga gemensamma pengar på bl.a. bredband
och vettiga vägar, vilket i sin tur kan leda till att fler jobb blir möjliga att sköta ifrån,
egentligen var som helst i landet. Erlandsson konstaterar att många landsbygdsområden
faktiskt växer i dag, medan de som ofta har det svårare är småortssverige, orter med 5001 000 invånare, där fabriken har halverats eller försvunnit. Grunden är jobben, apropå de stora
landsbygds- och glesbygdsområden som inte växer. Sedan finns det två stora områdena, där
han ser utvecklingspotential, nämligen skogen och maten. Skogen ger Sverige mycket jobb,
och man är duktiga på att odla skog och såga bräder. Man har även forskat och lagt ner
mycket pengar på att ta fram drivmedel ur cellulosan. Det är ju landsbygdsbefolkningen som
skall producera det. Vad gäller matlandsprojektet, så har det gett utveckling och tillväxt, t.ex.
Österlen, som var en avfolkningsbygd, har nu utvecklats genom satsningar på mat och konst.
Hela intervjun med landsbygdsminister Erlandsson finns att läsas på HSSL:s hemsida under
adressen http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/2246/2/.
FÖRDELAR MED ATT ÅLDRAS I GLESBYGDEN
En ny generation pensionärer är på ingång, och alla förutspår att 40-talisternas förväntningar
och krav på livet efter jobbet inte kommer att likna de tidigare generationernas. Karin Örnfjäll
från omsorgskooperativet Brännagården, ett äldrekooperativ på landsbygden utanför
Östersund, Sverige, hävdar att det finns flera fördelar med att åldras i glesbygden:
I områden där det är rymligt mellan människorna blir alla mer individer och mindre
grupperade. Den personliga identiteten är då också starkare än den yrkesmässiga,
vilket gör att äldre har större möjlighet att fortsatt leva med i byalivet, även efter
pensionering.
Hon tror även att människor i glesbygden, oavsett ålder, blir liksom mera "tidlösa" Det
är en självklarhet i bygden att alla behövs för att klara det gemensamma –

åldersdiskriminering förekommer mera sällan. Det verkar som att det är mera
vedertaget i glesbygden att du blir gammal först när du inte kan ta vara på dig själv.
Att driva äldreomsorg på landsbygden är en vinst för både bygden och de äldre menar
Örnfjäll, som hoppas att vården förändras på så sätt att den decentraliseras. I hennes
glesbygdsby driver de ett framgångsrikt kooperativt vårdföretag som ger 13 personer
försörjning i en by med 27 hushåll. Låg personalomsättning, lugn trafik och engagerade
grannar skapar både trygghet och frihet för de som bor hos dem. Företaget och deras gäster är
också en del av byn och lever med i det som händer. Örnfjäll anser att landsbygden har
mycket att erbjuda även de som är äldre, och hon berättare att hos de på Brännagården bor det
många som ursprungligen kommit från staden. Idag finns det inte plats för alla de som vill bo
här, men man vill bygga ut för att få fler platser. Trots att de har god ekonomi och goda
kalkyler, så har de svårt att få lån – just därför att det ligger på landsbygden. Karin Örnfjäll
från Brännagården arrangerar 3.5 i samarbete med Serus och Hela Sverige ska leva Jämtland
en eftermiddagskonferens vid Rödöns bygdegård (7 km västerut från Östersunds flygplats)
kring vad framtidens äldre kommer att vilja göra och hur detta påverkar omvärlden, samt vad
landsbygden har att erbjuda dem. Professor emerita och författaren Bodil Jönsson, som deltar
i eftermiddagskonferensen, kommer ut med en ny bok i början på april, När horisonten flyttar
sig – att bli gammal i en ny tid. Boken lyfter fram effekterna av att flertalet äldre nu har så
annorlunda erfarenheter, förutsättningar och förväntningar gentemot vad tidigare generationer
hade vid samma ålder. Uppgifterna är från Riksorganisationen Hela Sverige ska levas
hemsida och finns med länkar under adressen http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visanyhet/blog/1/2288/2/.
LÄS ÄVEN DETTA
Succé för vindkraftsevenemanget Vaasa Wind Exchange
Evenemanget Vaasa Wind Exchange som ordnades i Vasa 22.3 överträffade arrangörernas
alla förväntningar. ”Vi skulle ordna ett litet, intimt evenemang men det stora intresset
överträffade våra förväntningar. Sist och slutligen deltog 49 utställare, såväl internationella
som lokala företag”, berättar den evenemangsansvarige Raine Vasanoja. Sammanlagt fanns
160 representanter för utställande företag och organisationer på plats och nästan 250 besökare
under dagen. Därtill kommer ännu samarbetspartner och medierna, så den ansvarige för
marknadsföring och kommunikation Riitta Björkenheim tror att det totala antalet blir närmare
500. Feedbacken var nästan enbart positiv och många skröt med att de har knutit flera
kontakter på sex timmar än på flera dagars mässor, menar Vasanoja. Vasaregionens
Utveckling Ab VASEK och Teknologicentrum Oy Merinova Ab arrangerade Vaasa Wind
Exchange i samarbete med Yrkeshögskolan Novia. Övriga samarbetspartner var Österbottens
förbund, Österbottens handelskammare och Vasa Energiinstitut. Uppgifterna är från ett
pressmeddelande (23.3) från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och finns under adressen
http://www.vasek.fi/vaasa-wind-exchange-i-medvind/. Mer om Vaasa Wind Exchange finns på
http://www.anp.se/newsletter.asp?sqid=1125122&sid=444A514B76414A5D437048425943.
Heli Mutanen ny medarbetare i SILMU
Leader-gruppen Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf har anställt lappträskbon Heli
Mutanen för ett treårigt gränsöverskridande utvecklingsprojekt. Mutanen, som fungerar som
projektrådgivare, började sitt arbete senaste vecka (21.3). Hon kommer att efter behov hjälpa
de som söker Leader-stöd inom SILMU:s område, allt från lanseringen till färdigställandet av
slutrapporter. Dessutom kommer hon under projektets gång att inleda nya samarbeten, både
mellan områdets aktörer som mellan grannområdenas aktörer. Ytterligare kommer hon under
projektet att ordna utbildning, utfärder, aktuella seminarier och andra tillställningar, både
inom SILMU:s område som i samarbete med grannområdena. Arbetsplatsen är belägen i

Lovisa landsbygdsenhet, Bäckasgränd 1A, 07880 Liljendal. Mutanen har e-mailadressen
heli.mutanen@silmu.info och mobil 040 569 0068. Medverkande i projektet är Leadergrupperna Kehittämisyhdistys Sepra ry, Pohjois-Kymen Kasvu ry och EMO ry, samt de
regionala byaorganisationerna Östra Nylands Byar rf, Västnylands Byar rf, Kymenlaakson
Kylät ry och Hämeen Kylät ry.
Barndagvård, skolor och barnens framtid i den östnyländska skärgården behandlas på
seminarium i Borgå
Kommunerna får skärgårdsandelar med vars hjälp man borde kunna garantera viss basservice.
Men alltid nu och då uppstår frågan om indragningen av de små skolorna. Vad kunde man
göra åt situationen, och är det motiverat att dra in små dagvårds- och skolenheter? Det här
diskuteras på seminariet Barn i skärgården i Borgå i POMO-husets stora auditorium 29.3 kl.
18.00 tillsammans med sakkunniga. PD Taina Peltonen talar om förskoleundervisning
(http://herkules.oulu.fi/isbn9514268962/ ) och forskare Sami Tantarimäki om ekonomin i
indragningen av små skolor (http://www.vskylat.fi/pdf/SamiTantarimaki.pdf). På plats finns
även barn från en skärgårdsskola, skärgårdsdelegationens generalsekreterare Jorma Peltonen,
beslutsfattare, lärare, föräldrar m.fl. Arrangörer är Östra Nylands Byar rf, Forum Östra
Nyland och Pellinge byaråd rf. Mer info ger verksamhetsledaren för Östra Nylands Byar Mia
Aitokari på mailadress info@itukylat.fi eller på mobil 040 550 4402. Programmet finns under
webbadressen http://www.itukylat.fi/categories.asp?document_id=3598&cat_id=52.
Hur locka fler invånare och företag till Österbotten diskuteras på seminarium i Vasa
Österbottens förbund arrangerar ett avgiftsfritt seminarium på Hotel Silveria i Vasa 7.4 kl. 915.30, där man diskuterar hur landskapets attraktionskraft kan ökas. Huvudtalare under
seminariet Ett attraktivt Österbotten är den, även internationellt, ansedda föregångaren inom
marknadsföring av orter, teknologie doktor Seppo Rainisto. Seminariet utgör en del av
Österbottens förbunds marknadsföringsprojekt. Inom projektet utvecklas landskapets
marknadsföring och kommunikation med målsättningen att förmedla en bild av ett enhetligt
och trovärdigt landskap. Program med länk till anmälan (senast 1.4) finns under adressen
http://www.obotnia.fi/sv/d-Kommunikationsseminarium--Ett-attraktivt-Österbotten-74.aspx?docID=9735.
Rundan med Landsbygds-rådslag avslutas nästa vecka i Åboland
Det sjätte och sista Landsbygds-rådslaget ordnas 4.4 kl. 18-21 på Villa Lande, Engelsbyvägen
8, Kimito. Pia Kummel-Myrskog från Kyrkans central för det svenska arbetet öppnar tillfället.
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
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR). De tidigare anhalterna för Landsbygdsrådslagen har varit Vasa, Karis, Borgå, Närpes och Pedersöre. Anmälan till rådslaget i Kimito
görs senast 1.4 till Pia Prost på e-mail prost.pia@gmail.com eller mobil 050 338 1710.
Programmet finns under adressen http://www.bya.net/document.asp?id=efq07j2bo2s. Se
även inslag från senaste rådslaget (7.2) i Pedersöre, som kunde följas på nätet, på
www.bya.net (inslaget finns i två delar, klicka på More i nedre bildrutan).
YTR:s nätverks- och projektträff i Tavastehus samlar brokiga skaran av
landsbygdsutvecklare
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.
Närdemokrati och närservice inom kulturen diskuteras under landsbygdspolitisk
nätverksträff i Tavastehus
Vad är närservice inom kulturen? Vad är närdemokrati? Hur definierar man dem? I samband
med Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) årliga nationella nätverks- och
projektträff (se ovan) 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 SveT:s och kulturtemagruppens
möte, samt den nationella nätverks- och projektträffen görs (senast 6.4) via webbadressen
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.

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.

