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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Vägars miljöintrång kan värderas visar forskning 
• I Sverige erbjuder Statistiska centralbyrån statistiskt material för lokal ekonomisk 

analys 
• En vecka kvar att anmäla sig till landsbygdsriksdagen! 
• PREPARE News 9 – Nyhetsbrev från Partnership for Rural Europe 
• Modellby, utveckling, samarbete, kvinnor – ämnen i HNSL Tidning 
• Turismseminarium 2006 – Västnylands turismnätverk 

 
 
VÄGARS MILJÖINTRÅNG KAN VÄRDERAS VISAR FORSKNING 
Intrång i miljön är svåra att värdera och vägs därför inte in monetärt, när kostnader respektive 
nytta av nya vägar beräknas. Nu presenterar i alla fall nationalekonomen Pernilla Ivehammar i 
sin disputation två tänkbara modeller för att beräkna kostnaderna för miljöintrång. I den första 
metoden identifieras ett antal typfall, där kostnaderna för intrånget av redan byggda vägar 
uppskattas. Utifrån detta utformas en beräkningsmodell som kan användas för nybyggen, t.ex. 
när en väg utgör en barriär mellan ett bostadsområde och ett vattendrag. Den andra metoden 
är en kombinerad resvane- och opinionsundersökning. De människor, som på något sätt 
berörs av vägen, får svara på frågor om resmönster, samt om de vill ha vägen eller inte. 
Intrånget kan sedan uttryckas i sparad restid, som i sin tur kan översättas i reda pengar. För att 
kunna användas i praktiken, behöver emellertid metoderna utvecklas betydligt. Hela 
pressmeddelandet från Linköpings universitet kan läsas under webbadressen 
http://www.forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=90376&category=0. 
 
I SVERIGE ERBJUDER STATISTISKA CENTRALBYRÅN STATISTISKT MATERIAL 
FÖR LOKAL EKONOMISK ANALYS 
Lokalsamhället är det område som medborgarna upplever som sin lokala gemenskap, ett 
område som inte nödvändigtvis behöver vara kommunen, kommundelen eller någon annan 
administrativ avgränsning. I fokus är nu hur man på olika sätt kan stärka och utveckla 
lokalsamhällena, där en viktig utgångspunkt är den bild man har av vilka förutsättningar 
lokalsamhället erbjuder, d.v.s. bilden av dess invånare/aktörer och deras aktiviteter. Statistiska 
centralbyrån har utarbetat ett skräddarsytt material som statistiskt beskriver lokalsamhället - 
en församling, ett postnummerområde eller ett egendefinierat geografiskt område. Här har de 
samarbetat med Coompanion i Västmanland inom ramen för deras projekt med 
lokalekonomiska analyser (LEA). Mer finns att läsa på Hela Sverige ska levas hemsida under 
webbadress http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=483. 
 
EN VECKA KVAR ATT ANMÄLA SIG TILL LANDSBYGSRIKSDAGEN! 
Den nionde finlandssvenska landsbygdsriksdagen närmar sig med stormsteg. Nu är det en 
vecka kvar av anmälningstiden - sista anmälningsdag 10.11. Temat under dagarna (24-25.11) 
på Raseborgs Institutet i Karis är demokrati. Det är mot bakgrunden av ”århundradets 
reform”, kommun- och servicestrukturreformen, som man skall se valet av demokrati som 
huvudtema för årets landsbygdsriksdag. Bland talarna märks andra finansminister Ulla-Maj 



Wideroos, biträdande direktören Paavo Mäkinen vid EU:s representation i Finland, docenten i 
filosofi vid Helsingfors universitet Thomas Wallgren, generalsekreteraren för Suomen 
Kylätoiminta ry - Byaverksamhet i Finland rf Risto Matti Niemi och Juan Hernandez från 
Rural Development Initiatives i Oregon, USA. Dessutom kommer byarörelsens 
internationalisering och andra intressanta frågor att diskuteras. Arrangörer är Svensk 
Byaservice och Västnylands Byar rf. På Svensk Byaservice hemsida www.bya.net kan ni 
anmäla er. Här finns också programmet i sin helhet. 
Det är andra gången landsbygdsriksdagen ordnas i Västnyland. Senast det hände var i 
oktober 1994 i Ekenäs. Det var då den första landsbygdsriksdagen som omfattade hela 
Svenskfinland. Modellen togs från de två tidigare landsbygdsriksdagarna i Österbotten. Det 
var inom ramen för” projektet Svensk Byaservice” som evenemanget ordnades och var då 
den största tillställningen för projektet. ”Projektet Svensk Byaservic” sammanhängde med en 
omorganisering av verksamheten som Delegationen för byaärenden handhade. Som ett 
komplement till serviceenheten bildades en svensk servicepunkt i Vasa för att betjäna de 
finlandssvenska byaråden och övriga invånarsammanslutningar i Svenskfinland. 
 
PREPARE NEWS 9 – NYHETSBREV FRÅN PARTNERSHIP FOR RURAL EUROPE 
PREPARE - Pre-Accession Partnership for Rural Europe har utkommit med PREPARE News 
9 - October 2006. Nyhetsbrevet innehåller bl.a. följande teman: 

• utnämning av koordinator för PREPARE och utvidgning av partnerskap i PREPARE 
• rapport från PREPARE-träffen i Tjeckien 
• rekommendationer från PREPARE till EU-kommissionen 
• rapport från ett möte mellan representanter för DG-Agri, fonder och PREPARE 
• rapport från en nationell landsbygdsutvecklingskonferens i Kroatien 
• nyheter och evenemang i Europa inom landsbygdsutveckling 

Nyhetsbrevet (på engelska) finns som bilaga. Läs mer om PREPARE på deras hemsida under 
webbadress http://www.preparenetwork.org/index.php?pno=0. 
 
MODELLBY, UTVECKLING, SAMARBETE, KVINNOR – ÄMNEN I HNSL TIDNING 
Nättidningen för Helan Norden ska leva (HNSL) 2006 finns online. I tidningen presenteras 
artiklar om följande teman: 

• Modellby 
• Tankar om utveckling 
• Lokal samarbete inom och med kommunerne 
• Kvinnor 

Tidningen i pdf-format och artiklarna i sin helhet finns under webbadresserna 
http://www.bygde.net/file.php/fs/WYJM3bjMoVd6Ch8vl1p_ZpVGN3JbYX1IJzjBAsbObeJD
mFXxuawipfO29l3V8TsF.pdf?target_filename=061026+HNSL+tidning.pdf respektive 
http://www.hele-norden.dk/hoveddor. 
 
TURISMSEMINARIUM 2006 – VÄSTNYLANDS TURISMNÄTVERK 
LAG-gruppen Pomoväst ordnar seminariet Turismseminarium 2006 - Västnylands 
turismnätverk 15.11 på Lärkkulla i Karis. På agendan finns bl.a. att starta och samarbeta 
genom nätverk, aktuella marknadsföringsmöjligheter för turismföretagare 2007, vorkshops 
och nätverkets samordnande. Anmälan görs senast 6.11 till e-mailadressen 
pia.isojarvi@pomovast.inet.fi eller Pomoväst, tel. 019-241 3921. Hela programmet finns på 
Pomovästs hemsida http://www.pomovast.fi/frame_r.html. 
 



 
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. 


