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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• EU 
• Evenemang 
• Utnämningar 
• Landsbygdens framtid 

 
 
EU 
För den som vill ta del Europeiska Unionens konstitutionella fördrag kan gå in på länken 
http://www.regeringen.se/sb/d/5474/a/43147. Här finns ett sammandrag i korthet på svenska 
om fördraget. 
 
EVENEMANG 
Österbottens förbund anordnar 23.5 en utbildnings- och landskapsdag i Jakobstad. Dagen 
inleds med utbildning för förbundets förtroendevalda, för att fortsätta på eftermiddagen med 
en landskapsdag och temat planläggning och vår fysiska miljö. Ämnena är kulturförändring i 
planering av områdesanvändningen, medborgarinflytande och förvaltning, samt 
forskningsprogrammet ESPON. Landskapsdagen avslutas med utdelning av priset ”Årets 
österbottning”. Den som önskar delta kan ännu anmäla sig idag eller i morgon (16-17.5) till 
Marianne Lang, tel. (06) 320 6531, e-post: marianne.lang@obotnia.fi. För närmare uppgifter 
kontakta: Saini Heikkuri-Alborzi, tel. (06) 320 6538, e-post: saini.heikkuri-
alborzi@obotnia.fi. 
 
UTNÄMNINGAR 
Allan Blom, Ann-Sofi Backgren, Janne Sankelo och Marjatta Vehkaoja har utsetts till att 
representera Österbottens förbund i delegationen för de österbottniska landskapen 2005-2006. 
Dessutom deltar landskapsdirektör Olav Jern i delegationens möten. Österbottens förbund 
handhar detta år ordförandeskapet och huvudsekreterarens uppgifter i delegationen. 
 
LANDSBYGDENS FRAMTID 
Under detta år kommer ett framtidsprojekt att jobba med scenariemetoden för att ta fram 
strategier för landsbygden. Detta kan i bästa fall leda till att vi ordnar "framtidsdiskussioner" 
under hösten för LAGen. 
 
 
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! Alla bör bidra med sina nyheter för att det skall bli bra! 
 

Nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan och sänds till de lokala aktionsgrupperna, de 
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom 
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress: 
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-
sidor för mera info. 


