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• Informationssamhällsstrategin - från kina- till finlandfenomen 
• Nätverksmodell visar att det är möjligt att prata sig till toppen 
• Svenska projektet bebo landsbygd hylte har slagit väl ut 
• Agendan på lokalekonomidagarna - hållbara lokala ekonomier 
• Regionala möten om nya landsbygdspolitiska specialprogrammet 
• Lär er arkivering på arkivkliniken 

 
 
INFORMATIONSSAMHÄLLSSTRATEGIN - FRÅN KINA- TILL FINLANDFENOMEN 
I statsrådets pressmeddelande (26.9) kan man bl.a. läsa följande: 
”Den nya informationssamhällsstrategin har utarbetats så att den stöder uppkomsten av ett 
s.k. Finlandfenomen, d.v.s. att Finland blir ett människonära och konkurrenskraftigt 
kompetens- och servicesamhälle med internationell dragningskraft. Strategins vision är ett 
gott liv i informationssamhället. ”Jag anser det särskilt positivt att prioriteterna i 
informationssamhällsutvecklingen håller på att förflyttas från teknik- och kabelcentrering till 
livskvalitet” berömmer ministergruppen för informationssamhällsprogrammets ordförande 
Matti Vanhanen den nya strategin. I den nya nationella informationssamhällsstrategin intar 
linjedragningar och åtgärder som fokuserar på en reform av tjänstesektorn, människors 
livskvalitet samt utvecklandet av en hållbar konkurrenskraft för nationen och för företagen en 
central ställning. Dessa teman behandlas ur ett perspektiv där utvecklandet av kompetensen, 
tillämpandet av existerande respektive ny kunskap, skapande och innovation, strukturella och 
funktionella reformer, nätverksbyggande samt utvecklande och utnyttjande av informations- 
och kommunikationstekniken betonas. 
”Finland bör ta nästa steg i informationssamhällsutvecklingen: från att producera och 
utnyttja informations- och kommunikationsteknik till att generera kunskapsbaserad tillväxt. Vi 
finländare förväntas kunna skapa ny affärsverksamhet och nya marknader”, sade medlemmen 
i ledningsgruppen för den nationella informationssamhällsstrategin, verkställande direktören 
för Tietoalojen Liitto Tarja Virmala.” 
Inalles ca 400 experter inom statsförvaltningen, kommunsektorn, högskolorna, näringslivet 
och organisationerna deltog i beredningen av strategin. Hela pressmeddelandet finns under 
webbadressen http://www.vnk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/sv.jsp?oid=169174. 
 
NÄTVERKSMODELL VISAR ATT DET ÄR MÖJLIGT ATT PRATA SIG TILL TOPPEN 
Martin Rosvall, fysiker vid Umeå universitet, har i sin avhandling Information horizons in a 
complex world tagit fram en modell som visar att det är möjligt att snacka sig till toppen. Den 
som har tillgång till färsk information blir en attraktiv kontakt, får nya kontakter och får 
därmed tillgång till mer färskt information. Det räcker dock inte bara att namedroppa vilt utan 
fog för uppgifterna. Rosvall har även i sin avhandling analyserat städer från ett 
informationsperspektiv och påvisar att det är lättare att hitta i moderna och planerade städer 
än i äldre städer som utvecklats under lång tid. Ringleder är ett bra exempel på hur 
informationsavstånden kan förkortas i en stad. Personliga nätverk och städer är två exempel 
på komplexa system där helheten är mer än summan av delarna, eftersom helheten även består 



av interaktionerna mellan delarna. Att studera sociala, biologiska och ekonomiska system blir 
ofta en fråga om att förstå systemens interaktionsmönster. Med utgångspunkt i enkla 
nätverksmodeller har Martin Rosvall undersökt hur kommunikation påverkar 
nätverksstrukturen och vice versa hur nätverksstrukturen påverkar villkoren för 
kommunikation. Läs hela pressmeddelandet från Umeå universitet på den svenska nationella 
webbplatsen för forskningsinformation, forskning.se, under webbadressen 
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=90000&category=3. 
 
SVENSKA PROJEKTET BEBO LANDSBYGD HYLTE HAR SLAGIT VÄL UT 
Projektet Bebo landsbygd Hylte har slagit väl ut med ca 15 familjer som flyttat till bygden och 
närmare 60 personer som står i kö för att hyra ett hus på Hyltes landsbygd. Projektet, som 
påbörjades i januari 2005 och tillkom för att utveckla landsbygden och för att locka fler till 
Hylte kommun, har genomförts i samarbete med Vision Hylte, som har varit kommunens 
marknadsföring för att få fler att bosätta sig i bygden. Projektet har gått ut på att kartlägga och 
inventera hyreslediga fastigheter och att förmå dessa husägare att hyra ut sina fastigheter till 
människor som lockas av att flytta ut på landsbygden. Sedan har husen marknadsförts, bl.a. på 
Internet. Uppgifterna är från en artikel i Hallandsposten och kan läsas under webbadressen 
http://www.hallandsposten.se/artikel.asp?oid=170276. 
 
AGENDAN PÅ LOKALEKONOMIDAGARNA - HÅLLBARA LOKALA EK ONOMIER 
Hållbara lokala ekonomier är en rykande aktuell, akut utmaning i alla världsdelar. Finansiellt 
kapital, kunskapskapital och socialt kapital - alla måste de ingå i strategier och åtgärder. 
Under Lokalekonomidagarna möts praktiker och forskare för att diskutera och lära av 
varandra, där plenarpresentationer, seminariet och café-diskussioner bidrar till dialogen. I år 
läggs särskild vikt vid det internationella perspektivet och toppas med EU-kommissionens 
program för finansiella produkter, Jessica och Jeremie. Därtill presenteras många intressanta 
svenska ”goda exempel” på lokalt utvecklingsarbete och finansieringslösningar. Bland talarna 
återfinns Vanessa Halhead, som pratar över ämnet The Rural Movements of  Europe. 
Konferensen hålls 26-27.10 i Växjö med Växjö Universitet, Glesbygdsverket, 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva och Nutek som arrangörer. Bifogat finns program och 
anmälan, vilken skall göras senast 12.10. 
 
REGIONALA MÖTEN OM NYA LANDSBYGDSPOLITISKA SPECIALPROGRAMMET  
Under hösten ordnas fyra tillfällen under vilka man diskuterar utkastet till det nya 
landsbygdspolitiska specialprogrammet. De fyra tillfällena ordnas enligt följande: Seinäjoki 
19.10, Kuopio 1.11, Helsingfors 2.11 och Rovaniemi 9.11. Även den landsbygdspolitiska 
samarbetsgruppen skall behandla utkastet i höst. Målet är att statsrådet behandlar programmet 
under detta år. Mer information om det nya landsbygdspolitiska specialprogrammet ges av 
samarbetsgruppens generalsekreterare Eero Uusitalo, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 09-
1605 4520 och samarbetsgruppens programsekreterare Laura Jänis, jord- och 
skogsbruksministeriet, 09-1605 4256. 
 
LÄR ER ARKIVERING PÅ ARKIVKLINIKEN 
”Är du intresserad av hur man inventerar, ordnar, förtecknar arkiv? Vill du veta hur man 
hanterar, förvarar och katalogiserar fotografier och negativ? Hur är det med de digitala 
bilderna och arkiven i en digital värld? Vill du få en inblick i arkivsäkerhet, 
arkivbeständighet, konservering m.m.?” Finlands svenska hembygdsförbund (FSH) arrangerar 
Arkivkliniken 30.9 på Lagstad hembygdsgård i Esbo kl. 10-16. Hembygdsgården finns i Esbo 
centrum på adress Gamla Lagstadsvägen 4, ca 200 meter från Esbo järnvägsstation. Anmälan 
bör göras senast 28.9 till FSH på tel. 09- 612 3488 eller på e-mailadress fsh@surfnet.fi. På 



FSH:s hemsida under webbadress http://www.kulturfonden.fi/hembygd/aktuellt.html finns 
hela programmet. 
 
 
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 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 e-mailadress: kenneth.sundman@ssc.fi. 
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info. 
 
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen 
ovan. 


