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Cit:

”Det här kräver mod, men vi har en plikt att få Finland i ett sådant skick att service
finns tillgänglig oberoende av var man bor .”
Statsminister Jyrki Katainen (Saml) som talade inför partikolleger under
riksdagsgruppens sommarmöte och uttalade sitt stöd för kommunförnyelsen med
starka primärkommuner (Hufvudstadsbladet 2.9).
”Vi skall jobba gentemot byarna och göra dem mer synliga. Vår landsbygd är
mycket brokig; Vörå består av odlingsmarker, Maxmo av skärgård och villaboende
och Oravais är en blandning av dessa.”
Vörås kommundirektör Christina Öling som har en vision om att kommunen skall
profilera sig som en landsbygdskommun (Finlands kommuntidning Fikt 6/2011).
”Ingen behöver längre tala om ”Nimby” (not in my back yard – inte på min
bakgård). Med planerade vindkraftverk som kan börja räknas i tusental gäller det
nu allas vår gård .”
Tom Forsman i Vasabladets ledare om att vindkraften är något av det allra viktigaste
att diskutera i Österbotten just nu, och där det mest angelägna i detta skede är att
någon håller greppet över helheten, med invånarnas mandat (Vasabladet 12.7).

SAMNORDISKT UTSPEL OM EU:s JORDBRUKSPOLITIK
Nordiska rådets Näringsutskott och Miljö- och naturresursutskott har, med reservation från
representanter för den konservativa gruppen och VSG:s representant i Näringsutskottet, blivit

eniga om principiella synpunkter angående reformen av EU:s jordbrukspolitik. Här nere
återges en del av texten:
”Med hänsyn till stödsystemen så bör reformen bidra till att utjämna fördelningen av stöd,
både geografiskt och i förhållande till olika typer av producenter. Under nuvarande ordning
går en (oproportionellt) stor andel av stödet till ett relativt begränsat antal producenter
(gårdar), som ofta är lokaliserade i de områden där de naturliga förhållandena för
produktion är som bäst. Vidare bör stödsystemen förenklas och allt marknadsstöd på sikt
avvecklas till fördel för direkta betalningar för definierade tjänster som kommer samhället
som helhet till godo. Det är viktigt att upprätthålla speciella stödsystem i sårbara områden
(LFA-områden), som till exempel de arktiska områdena, högtliggande områden och områden
med svårare odlingsbetingelser, och avsides öar. Det kommer att bidra till en jämnare
geografisk fördelning av produktionen och produktdiversitet, samt främja regional utveckling
och bevarande av kulturlandskap. Stödsystemet bör uppdelas i direkt stöd (pelare 1) och stöd
till utveckling (pelare 2). Utvecklingsdelen av stödet bör växa på bekostnad av det direkta
stödet. En utveckling som leder till en intensiv jordbruksproduktion i ett begränsat antal
områden bör motverkas. Det skall skapas förutsättningar för att lokal småskalig
livsmedelsproduktion, som existerar sida vid sida med effektiv storproduktion, skall stärkas
och vidareutvecklas.”
Förslaget har framlagts för Näringsutskottet och Miljö- och naturresursutskottet på
sommarmötena 2011. Hela uttalandet – det första samnordiska utspelet på lantbruksområdet
någonsin – finns under adressen http://www.norden.org/sv/nordiska-raadet/organisation-ogstruktur/utskott/miljoe-och-naturresursutskottet/utlaatanden/uttalande-eus-jordbrukspolitik.
KOMMUNFÖRBUNDETS VD FÖRESLÅR NYTT KOMMUNALT EXPERIMENT –
REGERINGEN VILL HA STARKA PRIMÄRKOMMUNER
Finlands Kommunförbunds VD Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma föreslår ett nytt kommunalt
experiment. Efter att man genomfört strukturreformen, skulle man ge några utvalda
kommuner mycket stor frihet att besluta om hur de skall producera sina tjänster. Enligt MäkiLohiluoma är vi i ett brytningsskede, där vi är tvungna att söka efter nya innovativa lösningar.
De gamla modellerna klarar inte av de nya servicekraven eller de ekonomiska realiteterna, så
de kommuner som gör strukturella förändringar, borde också få friheten att fundera på olika
alternativ för serviceproduktionen. Uppgifterna är från Finlands kommuntidning Fikt 6/2011
(kan läsas på nätet 30.9 via adressen www.kommunerna.net).
Regeringspartierna stöder modellen med starka primärkommuner. I hela landet skall det
skapas kommuner som är tillräckligt starka att arrangera social- och hälsovårdsservicen utan
överorganisationer. Någon färdig ny kommunkarta finns inte ännu, men beredningen är
intensivt i gång, där ledstjärnan är att framtidens kommun skall vara lika med ett
pendlingsområde. Uppgifterna är från en artikel, skriven av Henrik Stenbäck, i Vasabladet
(3.9) och finns i en kortare version på tidningens nätupplaga under webbadressen
http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=169726.
PROJEKT SKALL HITTA NYA MALLAR FÖR HUR MEDBORGARNA KAN
PÅVERKA SIN NÄRMILJÖ
Arbetet med att hitta nya sätt för finländarna att påverka sin omgivning, startade nyligen
genom projektet Uusi paikallisuus (Ny lokalitet), vilket ordnas av Finlands Settlementförbund
med finansiering från Penningautomatföreningen RAY, och som grundar sig på ett samarbete
mellan medborgarorganisationer, företag, kommuner och universitet i tre lokala samhällen.
Det femåriga projektet startas på Brändö i Vasa, i Hervanta i Tammerfors och i Kemijärvi.
Platserna har olika utmaningar, som mångkulturism, från industri- till högskolestadsdel eller
stora förändringar som att många plötsligt blir arbetslösa. Professorn i regionalvetenskap vid

Vasa universitet Hannu Katajamäki är en av dem som skall hitta nya mallar för hur
medborgarna kan påverka sin närmiljö, planeringen av markanvändningen och möjligheter till
fritidsaktiviteter. Ett mål med projektet är att finländarna skall ha en bra vardag, och därför
formas idéerna för hur man kan påverka beslutsfattare eller hur servicen kan förbättras på tre
orter. Enligt Katajamäki är stadsdelen Brändö i Vasa intressant, bl.a. historiskt. Från att ha
varit en stadsdel präglad av industri och fabriker, är det i dag högskolorna och de studerande
som dominerar, vilket passar bra för att också ta med de studerande i projektet. Uppgifterna
är från en artikel, skriven av Vivian Erlands, i senaste veckas tisdagsupplaga (30.8) av
Vasabladet, samt från hemsidan för Finlands Settlementförbund under adressen
http://www.setlementti.fi/setlementtiliitto_ry/ajankohtaista/kolme_uutta_projektipaallikkoa_se
tlementtiliiton_uusi_paikallisuus_-hankkeeseen.html.
MÖTESMODELLEN ONE-STOP-MEETING TESTAS FÖR FÖRSTA GÅNGEN I
FINLAND
Under ett seminarium om Pensalas utveckling 12.9 i Pensala skola i Oravais kommer
mötesmodellen One-Stop-Meeting – modell från Oregon i USA – att användas för första
gången i vårt land. Enkelt uttryckt handlar det om att koordinera finansieringen för lokala
projekt och lokal utveckling, där man försöker hitta nya lösningar och utvägar för
lokalsamhället. Bakom metoden finns ett tänkande som ser till lokalsamhället och inte bara
till förverkligandet av enskilda program. Metoden påminner om Oregon Solutions –
integrerad problemlösning för lokalsamhällen – som skapades av guvernörens kansli år 2001.
På diskussionstillfället kommer byarådet i Pensala att presentera problembilden för Pensala,
varefter varje myndighet, organisation o.s.v. presenterar sina lösningar, prioriteringar, samt
vilka resurser man eventuellt kan ställa upp med. Man når inte alltid slutgiltiga lösningar med
modellen, men man når bättre resultat än om alla försökte tackla problemen för sig.
Seminariet kommer att dokumenteras av landsbygdsforskare vid Åbo Akademi i Vasa.
Inbjudna till seminariet, som arrangeras av Pensala byaråd och Svenska temagruppen (SveT)
inom Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR), är bl.a. ELY-centralen i Österbotten,
Österbottens förbund, Svenska kulturfonden, Nykarleby stad, Vörå kommun, VASEK,
Concordia, Företagarföreningen i Österbotten, Åbo Akademi och Svenska
studiecentralen/tredje sektorn.
Infrastructure Finance Authority i Oregon har i decennier använt sig av metoden One-StopMeeting. Myndigheten organiserar den här verksamheten i Oregon, där en dag varje månad
är reserverad för metoden. Alla relevanta finansieringsmyndigheter avsätter därmed en halv
dag för processen. Mötena hålls ofta i Oregons huvudstad Salem, men allt som oftast söker
man sig ut till det lokalsamhälle det gäller. One-Stop-Meeting har väckt intresse på nationell
nivå. Ett problem kan vara att myndigheterna inte är så vana att presentera sina program för
varandra. Men samtidigt bidrar detta till att myndigheterna även i andra sammanhang har
lättare att samverka – man vet mer vad de andra sysslar med och man har ett sorts nätverk på
basen av mötena.
Pensala är en gränsby, delad mellan Nykarleby (280 bybor) och Vörå (80 bybor), och
förhållandevis långt till centrum i båda kommunerna. Den allmänna hotbilden med
befolkningsminskning, svag åldersstruktur, minskad service o.s.v. delar Pensala med många
andra byar i kärnlandsbygdens utkanter. Hotbilden för byarådet är att skolan säljs. Till
möjligheterna hör att byn har resurser som kunde utnyttjas, t.ex. energiresurser och lämpligt
pendlingsavstånd till två Mirka-fabriker som kan locka till inflyttning.
”FLERPLATSBOENDE” OCH ”SNABBVISITSLANDSBYGD” – YTR:s NÄTKOLUMN
Nya begrepp som t.ex. "flerplatsboende" och "snabbvisitslandsbygd" beskriver utomordentligt
den ständiga rörelse som dominerar människors vardag i dag. Långa och korta sträckor körs

av och an när man åker ut till landet för att bada bastu och få avstånd till stadslivet.
Diskussionen om en s.k. dubbel kommuntillhörighet fick inte vind i seglen. Det här är
förståeligt med tanke på den tid som man tillbringar på stugan – 83 dagar om året bor
finländarna på fritidsorten enligt den färskaste informationen. Varje gång blir de
förbipasserande imponerade av de i ödemark nybyggda fritidshusen med sina gärdesgårdar,
trädgårdsmöbler och blomplanteringar. Den nostalgiska landsortsaktiga stilen, jämfört med
det moderna bostadsbygget, väcker många frågor. Hinner man koppla av under den korta
tiden i stugan? I alla fall är tiden för kort för att skapa samhörighet, då fritidsinvånare från
andra orter ofta är ganska anonyma för ortsbor. Visst ser man dem på sommarteatern, i butiker
och på torg, men säkrast träffar man sin sommargranne när denne letar efter sin borttappade
katt, hund eller papegoja. Enligt undersökningar handlar fritidsboendet inte om att människor
vill komma ut till landsorten, utan om att de vill få mer omväxling i vardagen. Det är känt att
fritidsinvånare bildar olika grupper, men helhetsmässigt är kontakten till byborna svag eller
saknas helt, vilket är ett oroväckande faktum. Tiden är för kort för att fritidsinvånarna skall
hinna etablera sig på orten. Enligt olika enkäter är finländarna undantagslöst positiva till
landsbygden. Men varför flyttar fritidsinvånarna då inte permanent till fritidsorten?
Förmodligen gäller det brist på mod, för när man har bott på samma ort i årtionden, har man
ingen lust eller behov av att flytta. I alla undersökningar som gäller flyttning till landsbygden
är utflyttarna verkligen nöjda med sitt beslut. De är positivt överraskade av de goda
möjligheterna till fritidssysselsättning på den nya hemorten, och man upplever även
arbetsvägen som en nyttig övergångstid mellan arbetsplatsen och hemmet. Landsbygden är i
akut behov av fler invånare och aktiva aktörer. Även en överraskande stor del av dem som
arbetar med landsbygdsfrågor, bor i staden. Bästa läsare, har du funderat på att flytta till
landet? Livet är överraskande kort, så varför fundera längre, nu är det dags att skrida till
verket! På samma gång blir vägen till fritidsstugan avsevärt kortare och bastu kan man elda
fast varje kväll. Texten för september månads nätkolumn ”Papegojor på gärdesgården” har
skrivits av Kari Leinamo som är forskare vid Vasa universitet och sekreterare i föreningen
Maaseudun uusi aika, och som själv har börjat packa flyttlådor. Hela texten kan läsas på
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) hemsida under webbadressen
http://www.landsbygdspolitik.fi/sv/information/natkolumner/papegojor_pa_gardesgarden.htm
l.
I EXPERTKLUBBEN MÖTS REGIONUTVECKLARE – NYTT INFORMATIONSBLAD
FRÅN LEVÓN-INSTITUTET
Levón-institutet vid Vasa universitet har startat en expertklubb för regionutvecklare. Syftet är
att ordna mötestillfällen mellan universitets forskare, kommunernas representanter, samt
andra regionutvecklare, och målet att skapa nätverk och utbyta åsikter om aktuella
regionutvecklingsärenden, samt om senaste forskningsresultat. Deltagarnas sakkännedom och
gagnande av detta under fria diskussioner, ligger till grund för träffarna. Under den första
träffen var ämnet kommunsammanslagningar. Forskare Kari Leinamo berättade bl.a. för en
tjugohövdad expertskara att landsbygden ofta glöms bort i kommunsammanslagningar, vilket
gav upphov till många kommentarer. Det uppstod också en livlig diskussion om Leinamos
påminnelse, att sammanslagningar inte är en automatisk väg till bättre ekonomi eller service.
Deltagarna ansåg att en sådan här diskussionsgrupp, är en viktig verksamhetsform mellan
universitetet och utomstående aktörer. Även klubbens värd Hannu Katajamäki var nöjd med
den första träffen och deltagargruppen, till vilken hörde såväl universitetsforskare som
kommundirektörer och representanter för utvecklingsbolag. Följande möte för expertklubben
hålls på Vasa universitet 16.9 med energiproduktion som ämne. Utvecklingschef Pekka Peura
talar om den förnybara energins möjligheter som regionutvecklingens motor. Förutom det här

ämnet kan man läsa i årets andra informationsblad (2/2011) från Vasa universitets Levóninstitut bl.a. om följande:
Euronet 50/50: Inbesparingar uppstår, utmaningar tillräckliga
Landsbygdens utveckling är viktig och intressant
Miljöprojekt drar till kusten och skärgården
Botnia-Atlantica-institutet utvecklar metoder inom regional utveckling
Jouko Havunen hedersdoktor
Funderingar Pia Laurila: Livet i Bryssels skugga
Informationsbladet (på finska) kan läsas i sin helhet på Vasa universitets hemsida under
webbadressen http://www.uwasa.fi/levon/julkaisut/lehti/Levon11_2_netti.pdf.
LÄS ÄVEN DETTA
Lund bäst i Sverige på e-demokrati
Avhandlingen Från demokrati till e-demokrati: En jämförande studie av demokratiutveckling
i det moderna samhället vid Mittuniversitetet i Sundsvall visar att Lund är den kommun i
Sverige som kommit längst i satsningen på e-demokrati. Men fördelningen över landet är
mycket ojämn. I en ranking baserad på tretton olika faktorer, kommer Stockholm tvåa och
Umeå trea, medan små kommuner är de som främst har minst e-demokrati. Det är speciellt två
faktorer som gynnar e-demokrati – ju större folkmängd och ju fler högutbildade, desto större
möjligheter för invånarna att utnyttja e-demokrati. Uppgifterna är från Finlands
kommuntidning Fikt 6/2011. Avhandlingen av Gustav Lidén kan läsas via länk under adress
http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:408564&searchId=1.
Populärt närmatsevenemang besöktes av 56 000 matvänner
Att det finns efterfrågan på närproducerad mat, kunde konstateras under evenemanget
Delikatessernas Finland 26-27.8 som drog till sig 56 000 vänner av god mat. Närmatens stora
popularitet överraskade alla, särskilt utställarna. De mest efterfrågade matsorterna och
produkterna såldes slut i rekordfart redan under fredagen. Ett så här stort närmatsevenemang
har inte tidigare ordnats i Helsingfors, och inte heller i hela Finland. Tillställningen visade att
de finländska konsumenterna har tagit närmaten till sig. Konsumenten uppskattar matens
färskhet och kvalité, samt framförallt läcker smak. Dessutom kom matens ursprung att bli ett
viktigt köpkriterium. Delikatessernas Finland ordnades på Järnvägstorget i Helsingfors,
samtidigt som Syystober-evenemanget ordnades på samma ställe. Huvudarrangörer för
evenemangen var producentorganisationerna MTK, SLC, Mat-Finland och projektet Äkta
smak, Lammin Sahti, Finlands småbryggarförbund, samt Sinebrychoff. Bilder och intryck
finns exempelvis i bloggarna http://ruokapaivakirjat.blogspot.com/2011/08/lahiruoka-tulirautatientorille.html, http://vastnyland.ylebloggen.fi/2011/08/28/delikatessernas-finland/
respektive http://karin.ratata.fi/post/297237/. Evenemangen rapporterades också i varsin
artikel i tidningen Landsbygdens Folk (2.9).
Amaze Me Leader – evenemang med unga äventyrssugna européer på den finländska
landsbygden
Närmare 80 ungdomar från 18 olika EU-länder samlades 22-28.8 till det internationella
evenemanget Amaze Me Leader för att ta del av spännande upplevelser på landsbygden i
mellersta och östra Finland, samt bekanta sig med Leader-verksamheten i vårt land.
Tillställningen var ett nytt och kreativt sätt att marknadsföra Leader-arbetet och få ungdomar
på landsbygden att engagera sig i utvecklingen av regionen. Det äventyrsfyllda seminariet gav
en inblick i Leader-arbetet och landbygdens särdrag i Finland, och där deltagarna fick lösa
olika uppgifter och uppleva nya intressanta saker tillsammans med sina lagkamrater från olika
länder. Under resans gång gav man lagen uppgifter, som antingen var spännande upplevelser

eller hade anknytning till vardagen på den finländska landsbygden. Dessutom hade alla lag i
uppgift att dokumentera sina äventyr på evenemangets sidor på Facebook. Tillställningen
arrangerades av landsbygdsnätverksenheten i samarbete med de lokala Leaderaktionsgrupperna. Ytterligare deltog 4H, församlingar, scouter, kommunernas
ungdomssektioner och byaföreningar. Uppgifterna är från landsbygdsnätverksenhetens
nyhetsbrev (30.8) som även innehåller info om evenemang. Nyhetsbrevet kan läsas inom kort
på nätverksenhetens hemsida http://www.landsbygd.fi/sv/. Här finns även mer skrivet om
Amaze Me Leader med länkar till Facebook.
Årets by(ar) finns i Teijo-området
Under LOKAALI-seminariet (3-4.9) på Kisakeskus i Raseborg kungjordes 4.9 Årets by på
riksplanet, Vägvisare för byaverksamheten och Årets landsbygdsaktör. Årets by 2011 utgörs
av fyra byar i Teijo-området – Teijo, Mutainen, Kirjakkala och Mathildedal – i Salo,
Egentliga Finland. Byarna i Teijo-området har 730 invånare, med sommarboenden inberäknat
1500. Avståndet till Salo är 20 km och till Helsingfors 110 km. Juryn fäste bl.a. särskilt
uppmärksamhet vid att byarna under flera års tid jobbat med organiserat arbete för
landsbygdsutveckling och befrämjat områdets turism. Verksamheten grundar sig på
frivilligarbete, eget initiativ och långsiktighet. Byarna ”brainstormar” nya utvecklingsprojekt
och förverkligar framgångsrikt byaplanen från år 2010. Enligt juryn har Teijo-områdets byar
utomordentligt förverkligat tidens anda. Byarna skapar snabbt nya möjligheter för dagens
människor att delta i byaverksamhet och uppleva att man tillhör en del av byagemenskapen.
Elva olika team verkar inom Teijo Alueen Kyläyhdistys ry, http://www.teijo.fi/.
Hedersomnämnanden gick till byarna Hauhos Wanha Raitti i Tavastehus, Tavastland och
Hokka i Kangasniemi, Södra Savolax. Årets landsbygdsaktör heter Antero Lehikoinen och
kommer från Joensuu, Norra Karelen, medan Vägvisare för byaverksamheten bär namnen
Ritva Kämäräinen från Rantasalmi i Södra Savolax, Veikko Kokkonen från Parikkala i Södra
Karelen och Pertti Lehtinen från Pinsiö i Birkaland. Uppgifterna är från Byaverksamhet i
Finland rf:s meddelande (från 4.9).
Byggnadsarvsdagarna för 20:e gången i Finland
Dagarna för Europas byggnadsarv (DEB) firas 9-11.9 med temat Kulturens vägar. Genom
detta tema vill man föra fram Finlands historiska ställning som en knutpunkt för de otaliga
vägarna mellan öst och väst. Vägar, vattenvägar och andra leder har utgjort förmedlare av
handel och idéer, samt fört med sig byggnadskulturinfluenser från när och fjärran. Efter att
informationsförmedlingen har utvecklats, strömmar kulturfenomen till allt snabbare.
Temapublikationen för Byggnadsarvsdagarna 2011, Härkätieltä skeittipuistoon – Kulttuurin
reitit ja rakennusperintö (Från Oxvägen till skejtparken – Kulturens vägar och byggnadsarv),
belyser temat ingående. Boken, som har ett kort svenskt sammandrag i slutet på artiklarna,
lämpar sig som stöd för evenemangsarrangörer, undervisningsmaterial och som läsning för
alla som är intresserade av den bebyggda miljön. Syftet med Byggnadsarvsdagarna är att öka
kunskapen om och uppskattningen av byggnadsarvet, samt att involvera så många som
möjligt i att aktivt arbeta för att bevara det. Dagarna för Europas byggnadsarv, European
Heritage Days, firas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen. Dagarna firas
varje höst i 50 länder i Europa och uppskattningsvis 20 miljoner människor deltar årligen i
firandet. I Finland har DEB firats sedan 1992, vilket i höst blir för 20:e gången. Intresserade
är välkomna att ordna evenemang under jubileumsåret. Den inhemska verksamheten kring
Byggnadsarvsdagarna koordineras av en styrgrupp och arbetsgrupp, utnämnd av
miljöministeriet, med representanter från Finlands Hembygdsförbund, Museiverket, Finlands
kommunförbund, Utbildningsstyrelsen, Finlands Arkitektförbund SAFA, Suomen
Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry och Suomen ympäristökasvatuksen seura ry. Mer

information om Dagarna för Europas byggnadsarv finns med länkar under webbadressen
http://www.rakennusperinto.fi/muuta_sisaltoa/erp/sv_SE/deb/.
Rapporten om nya former för samarbete på landsbygden – svenska versionen även på nätet
Den tryckta rapporten, Nya former för samarbete på landsbygden mellan staten,
kommunerna, företagen och tredje sektorn, från Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens
temagrupp för medborgarorganisationer, finns även på nätet i svensk version. I rapporten ges
en skiss med förslag till hur man på olika sätt kunde utveckla samarbetet mellan sektorerna.
Den fokuserar på vissa centrala problemområden och är skriven uttryckligen ur landsbygdens
och medborgarorganisationernas perspektiv. Rapporten på svenska finns under adressen
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/1862/ytr_raportti_sve_090811.pdf. Man kan bekanta
sig (på finska) med alla de reflexioner, den litteratur och det övriga materialet som ligger till
grund för förslagen på http://www.maaseutupolitiikka.fi/teemaryhmat/kansalaisjarjesto.

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.

