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Cit: ”Världen behöver farliga tänkare. Vi behöver kättare, människor som angriper det 

vi håller för säkert och självklart... Sann kreativitet är inte trevlig och gosig. Den är 

en kraft som förändrar och ruskar om. Den känns obehaglig och hotar allt du anser 

rätt och riktigt. Och det är dess styrka.” 

Professorn i företagsekonomi vid Åbo Akademi Alf Rehn i sin bok Farliga idéer. 

(2010). Rehn håller tal under Landsbygdsriksdagen i Åboland 6-7.10. 

 

”Om regeringen på allvar vill att Finland skall bli ett föregångsland som bekämpar 

klimatförändringen, måste resurserna för att utveckla decentraliserad 

energiproduktion mångdubblas.” 
Professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki som 

kommenterar regeringens målbeslut Rikstäckande mål för regionutvecklingen 2011-

2015 – ett ekonomiskt, socialt och i miljöhänseende hållbart Finland (Vasabladet 

31.12.2011). 

 

”Det var nästan skönt när affären lades ner, så vi slapp vara köptrogna.” 
Ingen kommersiell service finns i byn Tjautjasjaur, en pendlingsort med stark 

bykänsla i Gällivare kommun, Norrbottens län, med en folkmängd på 234 invånare år 

2010 och en medelålder på 29 år. En pendlingsort har behov av förskola, men inte 

nödvändigtvis av en affär, eftersom det kan vara svårt att vara köptrogen en mindre 

affär med begränsat varusortiment. Nästan alla i byn arbetar åt gruvdriftskoncernen 

LKAB, både som anställda och som egenföretagare. Då byn klassades som tätort 

2005, hade den 216 invånare (ur rapporten (2011:11) Orter med befolkningsökning – 

Exempel på ”attraktiva orter” perioden 2000-2010). 

 



 

UTVECKLADE NÄRENERGILÖSNINGAR KAN GÖRA FINLAND TILL 

FÖREGÅNGSLAND INOM KLIMATFÖRÄNDRINGEN – PROFESSOR KATAJAMÄKI 

Det första praktiska testet för de rikstäckande målen 

för regional utveckling, som statsrådet fattade 

15.12.2011, blir den stora kommunreformen. Efter 

att ha godkänt geografins betydelse är det omöjligt 

för regeringen att genomföra en kommunreform 

som är mekanisk och baserar sig på storhetens och 

centraliseringens logik, vilket skulle strida mot 

regeringens egna beslut. I regeringens målsättning 

att utveckla Finland till ett föregångsland som 

värnar om naturens mångfald och bekämpar 

klimatförändringen, har sedan städerna och 

landskapen ett stort ansvar – men varför talar man 

inte om landsbygdens roll? Å andra sidan kan 

regeringen själv bekämpa klimatförändringen, där 

energipolitiken är ett viktigt instrument. Emellertid avancerar decentraliserade lösningar, som 

baserar sig på förnybara energikällor, alltför långsamt. Garantipris för förnybar energi berör 

bara rätt så stora kraftverk. Konsekvensen kan bli att en stor del av den potentiella 

energiproduktionen, som kunde basera sig på förnybara källor, inte förverkligas. Finland har 

dock ännu möjligheter att bli ett föregångsland som bekämpar klimatförändringen, om man på 

allvar börjar utveckla närenergilösningar som baserar sig på förnybara källor. Idén är lokal 

självförsörjning genom att närenergikällor kombineras till mikronätverk, där kunnandet som 

kopplas till dem skulle öppna nya fönster för Finlands internationella rykte och 

konkurrenskraft. På kort sikt är energimodellen dyr, och de stora vinsterna kommer först efter 

ett par decennier. Å andra sidan förutsätter all viktig infrastruktur till en början stöd från 

samhället, vilket också gäller de nuvarande energimodellerna. Man måste även komma ihåg 

att kärnkraftverkens avfall är radioaktivt i 200 000 år och att förvarandet kostar mycket. 

Energibyar skulle vara en möjlighet och basera sig på smarta mikronätverk. Alla producenter 

som kopplas till mikronätverk, skulle få garantipris. En sådan utvecklingsmodell kunde 

uppmuntra många slags innovativa lösningar inom småskalig energiproduktion, och de 

finländska energibyarna skulle vinna lagrar. Än en gång skulle det besannas att de globala 

utmaningarna kan lösas lokalt. Uppgifterna är från en debattartikel i Vasabladet 

(31.12.2011), vilken skrivits av professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet, Hannu 

Katajamäki, som tillika är landsbygdsprofessor. 

 

INGA TECKEN PÅ ATT DECENNIER AV ÖKAD BEFOLKNINGSKONCENTRATION 

INOM SVERIGES REGIONER SKULLE BRYTAS – RAPPORT OM TILLVÄXT 

Geografisk koncentration är en viktig drivkraft för tillväxt och utveckling inom Sveriges 

regioner. Knappt hälften av befolkningen och mer än femtio procent av inkomsterna finns 

numera samlade i storstadsregionerna, så mot bakgrund av decennier av ökad befolknings- 

och inkomstkoncentration är det svårt att se att denna utveckling skulle brytas eller vända 

framöver. En ökad befolkningskoncentration är även den huvudsakliga trenden inom landets 

funktionella analysregioner (FA-regioner). En i många FA-regioner sämre utveckling för 

landsbygdsbefolkningen i förhållande till tätortsbefolkningen tillåter slutsatsen, att 

befolkningskoncentrationen inom regionerna i stort kan likställas med en fortsatt urbanisering 

inom FA-regionerna. Sedan är det är framför allt FA-regioner större än 100 000 invånare som 

upplever en befolkningstillväxt, vilket inte behöver betyda att det inte kan finnas landsbygder, 

byar och orter där befolkningsutvecklingen går mot strömmen. Många regioner är beroende 



av inflyttning för att behålla sin folkmängd, och att 

flyttnettot har varit positivt i 41 FA-regioner beror till stor 

del också på den kraftiga invandringen under 2000-talet. 

Invandringen gynnar visserligen samtliga FA-regioner, 

men faktum kvarstår att invandrare inte sällan efter en tid 

flyttar vidare till andra, mer attraktiva regioner. Det finns 

även en betydande antalsmässig obalans mellan 

åldersgrupperna, för i flera mindre FA-regioner närmar 

man sig en situation där det går en person i arbetsför ålder 

på en person i de övriga åldrarna. En prognos för år 2020 

visar på att nästan en tredjedel av FA-regionerna kan 

komma att befinna sig i detta läge. Läs mer i den svenska 

myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser, Tillväxtanalys´ rapport Regional Tillväxt 2011 – 

en rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges FA-

regioner som kan läsas i sin helhet under adressen 

http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_07.pdf. 

 

GODA BASFUNKTIONER KRÄVS FÖR ATT EN ORT SKALL VARA ATTRAKTIV 

Den svenska myndigheten för 

tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser, Tillväxtanalys, får ofta 

förfrågningar om att ge exempel på 

områden/orter med befolkningstillväxt 

som inte ligger storstadsnära. Den 

konventionella bilden är att de större 

städerna ökar och att befolkningen i 

mindre orter och på landsbygden 

minskar, vilket är en sanning med viss 

modifikation, för vissa befolkningsmässigt mindre platser och orter har och har haft en positiv 

befolkningsutveckling. Man har valt ut ett antal tätorter (200-10 000 invånare) som inte ligger 

storstadsnära och som ökat sin befolkning under 2000-talet och sedan analyserat utifrån 

frågan om vad som gjort just den orten attraktiv ur ett boendeperspektiv. Utifrån de orter man 

valt att studera närmare, kan bl.a. konstateras att attraktivitet inte bara handlar om att få andra 

att besöka eller bosätta sig på en plats, utan det handlar i lika hög grad om att skapa ökad 

livskvalitet för de boende på platsen och ortens näringsliv. För att lyckas med detta blir ett av 

recepten och nyckeln till framgång ett starkt och handlingskraftigt politiskt ledarskap. 

Förekomsten av eldsjälar och starka sociala nätverk är även viktiga faktorer, vilka lyfts fram 

både i teorin och i praktiken. Förutsättningarna för att en ort skall attrahera nyinflyttning eller 

behålla sin befolkning, är goda basfunktioner som: 

 bra infrastruktur (vägar, kommunikationer, IT) 

 god offentlig service (skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack, bankomat o.s.v.) 

 närhet till arbetsmarknaden (här kan man kanske anta att det skett en förändring, 

d.v.s. avstånden har vidgats och vissa förutsättningar har ändrats i och med IT) 

 attraktivt boende (gärna nära vatten) 

 goda sociala strukturer (kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, hem och skola) 

Även om befolkningsutvecklingen är starkt koncentrerad till storstadsnära områden finns det 

dock tendens till att tätorter som ligger inom pendlingsavstånd till andra tätorter ökar sin 

befolkning, d.v.s. att det finns någon slags orts struktur som gör att de kompletterar varandra 

http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_07.pdf


och skapar synergieffekter. De orter som haft en befolkningsökning tycks dock i många fall 

ha en speciell prägel, och de kategorier som identifierats utifrån materialet är: 

 tätorter inom pendlingsavstånd till en annan tätort 

 gränsorter 

 tätorter med turismprägel 

 sjö-, eller skärgårdsnära tätorter 

 tätorter med utpräglad "byanda" 

En tätort kan ha flera av kategorier – en ort som ligger inom pendlingsavstånd från en större 

tätort/stad kan vara attraktiv för boende även genom sitt sjönära läge eller sitt rika 

föreningsliv. Det är snarare regel än undantag att flera kategorier samverkar. Rapporten, Orter 

med befolkningsökning – Exempel på ”attraktiva orter” perioden 2000-2010, finns på adress 

http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_11.pdf. 

 

MÅLSÄTTNING SOM ÄNDRAS UNDER ARBETETS GÅNG – YTR:s NÄTKOLUMN 

”Det är nog bra att man har målet 

som mål”, har hantverkaren och 

ordentusiasten Tiina Kärkäs från 

Södra Karelen konstaterat. Inom 

landsbygdsutveckling är det också 

vanligt att målet ändras under färden, det blir klarare och lever vidare. Man är glad att man 

inte höll fast vid den ursprungliga idén, utan har omvandlat det uppnådda resultatet till mål 

under arbetets gång. Resultatet är inte vanligtvis det som man har varit ute efter, utan många 

gånger något ännu bättre, något som man inte ens kunde drömma om när man inledde arbetet. 

I november i fjol genomfördes i Södra Karelen projektet Taidepuu (Konstträd) som var en del 

av barnkulturveckan Metkat. Taidepuu, som genomfördes i samband med projektet för 

utveckling av kreativa branscher, ingick inte i projektplanen. Idén om Taidepuu uppstod först 

i augusti – den började växa och till sist fick den faktiskt vind i seglen. Taidepuu var ett 

gemenskapsstärkande och interaktivt konstprojekt, vilket låter byråkratiskt fikonspråk, fast 

egentligen förhöll det sig precis tvärtom. Det var arbetets och seendets glädje när man kunde 

stöta på konst på överraskande ställen. Projektet genomfördes i nio kommuner och idén var att 

en vuxen bildkonstnär, formgivare eller hantverkare dekorerade ett träd tillsammans med 

barn. Det fanns drömbåtar, mobiler, ljusband av returburkar, ordkonst, origamifåglar, 

keramik, akrylprydnader, soppkastruller och barndomsminnen, där de yngsta var spädbarn 

och de äldsta i farfarsåldern. Ett särskilt varmt mottagande fick träden på landsbygdsorter, och 

på samma gång uppnådde man också projektplanens mål, d.v.s. gjorde de kreativa 

branscherna, konstnärerna och kulturen synliga och lätt tillgängliga på landsbygden där 

kulturutbudet har hållit på att sina. Nu kunde människor beundra konstverk på väg till 

butiken, och sålunda berörde Taidepuu även sådana som kanske inte själva söker sig till 

konstevenemang. Texten för januari månads nätkolumn ”Små eller stora dåd?” har skrivits 

av Anu Talka som är projektkoordinator vid Södra Karelens konst- och kulturprojekt Kutka, 

Villmanstrands stad. Hela texten finns på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida 

på http://www.landsbygdspolitik.fi/sv/information/natkolumner/sma_eller_stora_dad.html. 

 

PROFESSOR REHN EN AV HUVUDTALARNA UNDER LANDSBYGDSRIKSDAGEN I 

ÅBOLAND 

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. 

Detta forum tar ställning till frågor som är viktiga för landsbygden och skärgården, och 

strävar efter att påverka landsbygdsutvecklingen på alla nivåer. Kommuner, byaråd och andra 

organisationer som arbetar med landsbygdsutveckling kommer att vara representerade. 

Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år och hölls senast i Borgå 2010. År 2012 är det 

http://www.tillvaxtanalys.se/tua/export/sv/filer/publikationer/rapporter/Rapport_2011_11.pdf
http://www.landsbygdspolitik.fi/sv/information/natkolumner/sma_eller_stora_dad.html


alltså Åbolands tur att stå som värd. 

Programmet är hela tiden under arbete 

och idéer och förslag på intressanta 

föreläsare inom landsbygds- och 

skärgårdsutveckling tas gärna emot. Men 

redan nu kan vi meddela att professor Alf 

Rehn skall vara en av huvudtalarna under 

Landsbygdsriksdagen på Skärgårdscentret 

Korpoström i Åboland 6-7.10. Rehn är 

professor i företagsekonomi vid Åbo 

Akademi (ÅA) och en internationellt 

erkänd affärstänkare, författare och talare. 

Som affärstänkare har han kallats för 

”organisationsstudiernas svarta får”, 

medan anrika tidningen The Times har 

kallat honom för en ”framtidens stjärna”. 

Sajten Thinkers 50 tog år 2009 med 

honom på sin ”Guru Radar”, där har rankades som trettonde bland ”framtidens affärstänkare”. 

Rehns kommande bok heter A Taste of Leadership och handlar om vad världens främsta 

kockar kan lära oss om ledarskap. Landsbygdsriksdagen arrangeras av Svensk Byaservice och 

Egentliga Finlands Byar rf, i samarbete med Aktionsgruppen I samma båt rf, 

Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, samt Svenska temagruppen (SveT) inom 

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR). Information kommer upp på hemsidan för 

Landsbygdsriksdagen vartefter på adressen www.landsbygdsriksdagen.fi, liksom på Facebook 

där Landsbygdsriksdagen har en egen grupp, du hittar den genom att söka på 

Landsbygdsriksdagen 2012. 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

Kommunreformen skall se till att hela Finland är bebott tror presidentkandidaterna 

I flera decennier har utvecklingen varit tydlig – Finlands befolkning bor allt mer i städer och 

tätorter, medan glesbygden avfolkats i jämn takt. Staten har till viss del försökt hindra den här 

utvecklingen, men flyttströmmarna har varit starkare än politiken. Under påståendet 

”Kommunreformen bör trygga att hela Finland även i fortsättningen är bebott” i de 

finlandssvenska tidningarnas kandidattest, svarar hela av åtta kandidater att de är helt av 

samma åsikt. Två är lite osäkra när de svarar delvis av samma åsikt. Uppgifterna är från en 

artikel, skriven av Tim Johansson, i Hufvudstadsbladet (8.1). 

Republikens president utses genom direkt folkval, som vid behov utförs genom två 

valomgångar, 22.1 och 5.2. 

 

Kommuninvånare anser sig maktlösa visar gallup 

Bara 18 procent av kommuninvånarna anser sig själv ha någon makt i kommunen, ett 

tankesätt som även finns hos de invalda där bara 13 procent uppger att de vanliga 

kommuninvånarna är en maktfaktor. Det här visar siffror som TNS Gallup tagit fram genom 

att intervjua 1 004 personer. De flesta uppgav att det är kommunalfullmäktige och -styrelser 

som har den största makten, omkring 80 procent. Kommun- och stadsdirektörerna upplevs 

också som mäktiga. Deras makt upplevs dock ha minskat en aning, emedan tjänstemännen 

anses ha ökat sin makt. De kommunala nämnderna och direktionerna anses ha ungefär lika 

mycket makt som i början av 1990-talet, medan industrin och företagen enigt gallupen 

kopplat ett starkare grepp om makten och gått om bankerna som maktfaktor. Företagen anses 

nu som jämnstarka med de kommunala nämnderna. Politiker i kommunfullmäktigen fick även 

http://www.landsbygdsriksdagen.fi/


enkäter av TNS Gallup. De flesta av de 707 svaranden ansåg att de har mindre makt än vad 

kommuninvånarna tror. De ansåg i stället att makten är koncentrerad till kommundirektörerna 

och tjänstemännen. Gallupen testade även stödet för fler folkomröstningar. Under påståendet 

”Viktiga frågor borde oftare än tidigare avgöras genom folkomröstningar” var sju av tio i 

huvudsak av samma åsikt, vilket är mer än för ett år sedan. Men kommunalpolitikerna håller 

inte alls med sina väljare då det gäller folkomröstningar, för bara var tredje är för fler 

folkomröstningar – en klar minskning jämfört med ungefär hälften för ett år sedan. 

Uppgifterna är från Vasabladet (8.1). 

 

GSM-nätet för sårbart vid stormar – basstationer i glesbygden kunde utrustas med reservel 

Enligt direktör Veli-Pekka Kuparinen vid Försörjningsberedskapscentralen måste det 

finländska GSM-nätet förbättras. Stormen Tapani nyligen bevisar att allt inte står rätt till då 

stora delar av mobilnätet blev obrukbart under stormen. ”Myndigheterna och 

telefonoperatörerna måste nu samarbeta för att förhindra att liknande situationer uppstår i 

framtiden”, menar Kuparinen. Det finns i dag över 30 000 basstationer i Finland och antalet 

växer hela tiden. Det finns ingen möjlighet att utrusta alla stationer med ett reservaggregat 

som skulle ge el under längre tider. Enligt Ari Karppanen vid Kommunikationsverket har det 

räckt bra till med en tre timmars batteritid. Man kan då förhindra att nätet fallerar i 97 procent 

av fallen. En arbetsgrupp vid Kommunikationsverket föreslår emellertid nu att batteritiden 

utökas till fyra timmar. Det här skulle dock inte ha räckt i stormen under mellandagarna. Efter 

stormen Gudrun år 2005 har svenska teleoperatören Telia utrustat vissa kritiska basstationer i 

glesbygden med reservaggregat som kör igång under längre elavbrott. Det här har Karppanen 

inte hört om, men menar att det låter som en god idé som man kanske kunde försöka sig på i 

Finland också. Karppanen låter förstå att det finns det ca 500 basstationer i glesbygden som 

kunde utrustas med reservel eller markkabel för att förhindra att GSM-nätet totalt kollapsar 

ihop i stormväder. Elbolag, telefonoperatörer och myndigheterna skall nu träffas 16.1 för att 

se över situationen. Uppgifterna är från (4.1) webbplatsen svenska.yle.fi och finns under 

adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=234686. Se även text om att arbets- och 

näringsministeriet har öppnat en kanal för medborgarnas idéer om hur eldistributionen skulle 

kunna utvecklas så att den bättre än nuförtiden tål störningar som orsakas av stormar och 

näringsminister Jyrki Häkämies uttalande om elnätets driftssäkerhet, webbadresserna 

http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=348305 respektive 

https://www.tem.fi/?89520_m=105059&l=sv&s=2471. 

Teknologie doktorn i datateknik Nisse Husberg kommenterar texten ovan med att säga att de 

har vanliga bilackur i alla sina växlar i Hindersby fibernät, och det har fungerat utan avbrott. 

Vanligen räknar de med att en acku klarar sex timmar, beroende på belastning. Vill man ha 

mera, så kopplar man in flera parallellt. En underhållsladdare ser till att de hela tiden är 

uppladdade. Det här är oerhört mycket billigare system än det som operatörerna använder 

(10-100 gånger billigare). Sedan måste folk hemma också ha acku för att de skall ha någon 

nytta av reservsystemet, men det går att ordna på samma sätt. Husberg hade både datamaskin 

och IP-telefon igång hela julen, och så kan man använda lysdiodlampor för 12 V så man får 

ljus också. Ifråga om mobilmasterna så kunde operatörerna göra upp avtal med lokala 

personer om reservel. Många har redan nu egna aggregat hemma. Men i Sverige så ville man 

inte alls ha hjälp av frivilliga, fastän de erbjöd hjälp aktivt. Se även Husbergs artikel om 

reservel under webbadressen http://byyin.Hindersby.net/?p=92. 

 

Åldringar testar virtuell äldreomsorg i skärgården 

Sammanlagt 64 åldringar (finländska, åländska och estniska) provar som bäst på något som 

kallas för virtuell äldreomsorg. Med hjälp av en dator får åldringarna ta del av program som 

bl.a. studerande vid Yrkeshögskolan Novia producerar, men de kan också kommunicera med 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=234686
http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=348305
https://www.tem.fi/?89520_m=105059&l=sv&s=2471
http://byyin.hindersby.net/?p=92


varandra eller med hemvårdaren. Målsättningen är att en del hembesök i framtiden skall 

skötas via datorn. ”De äldre blir hela tiden fler och om det är lång väg till klienterna, går det 

åt mycket arbetstid då hemvårdarna kör till och från sina klienter”, förklarar projektledaren 

vid yrkeshögskolan Novia Bodil Julin. Många äldre vill helst även bo kvar hemma så länge 

som möjligt och på den punkten kan den virtuella hemvården kanske bidra. På Kimitoön i 

Åbolands skärgård finns för tillfället fyra datorer varav en är ledig. Till och med våren 2013 

finansierar bl.a. EU projektet Virtual Elderly Care Services on Baltic Islands (VIRTU), 2010-

2013. Efter det finns det förhoppningar om ett finlandssvenskt projekt Må Bra-TV 2. Må Bra-

TV utgör den svenskspråkiga delen av det flerspråkiga VIRTU-projektet. I projektet, som 

koordineras av yrkeshögskolan i Åbo, deltar Yrkeshögskolan Novia, Yrkeshögskolan Laurea 

och Nådendals och Sibbo kommuner. Åländska partner är Högskolan på Åland samt Eckerö 

kommun, medan projektet i Estland genomförs av Saaremaa Arenduskeskus (den 

utvecklingsenhet som representerar kommunerna på Ösel), Kuressaare Hoolekanne 

(Kuressaare socialväsende och kommun) samt Dagös utvecklingsenhet Tuuru. Övriga partner 

i Finland är kommunerna Väståboland och Kimitoön, Finlands öar rf – Suomen saaret ry 

(FÖSS), Institutet för hälsa och välfärd THL, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli- 

The Union for Senior Services) samt nätverket Itämeren terveet kaupungit (Baltic Region 

Healthy Cities Association). Övriga partner på Åland är kommunerna Brändö och Sottunga, 

Ålands Vårdinstitut, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) och Nya Apoteket, medan övriga 

partner i Estland är Saaremaa Maavalitsus, (Ösels landskapsförbund), Saaremaa 

Omavalitsuste Liit (Ösels kommunförbund Estlands öar r.f.), Hiiumaa Omavalitsuste Liit 

(Dagö kommunförbund) samt Estlands socialministerium. Uppgifterna, som i huvudsak är 

från webbplatsen svenska.yle.fi och från projektets hemsida, finns under adresserna 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=234649 respektive http://www.virtuproject.fi/swe. 

 

Gesterby skola i Sibbo stängdes på olagliga grunder 

Förvaltningsdomstolen anser att beslutet om att stänga Gesterby skola i Sibbo var olagligt. 

Det var fel instans som fattade nedläggningsbeslutet i april 2010 – kommunfullmäktige 

fattade beslutet istället för bildningsutskottet. Sibbo har nu 30 dagar på sig för att endera 

öppna skolan igen, fatta ett nytt formmässigt rätt beslut eller överklaga beslutet från 

förvaltningsdomstolen. Kommundirektör Mikael Grannas tror att något av de två senare 

alternativen blir aktuella. Uppgifterna är från (30.12.2011) webbplatsen svenska.yle.fi och 

finns under adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=234377. 

 

 

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. 

 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=234649
http://www.virtuproject.fi/swe
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=234377
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi


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.bya.net/
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi

