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•	 Läs	även	detta	–	Telia-Sonera förklarade hur man ordnar en fungerande telefonservice 

i skärgården, JNT erövrar i rask takt Telia-Soneras teleabonnenter i Munsalabyar, 
Byar i Kristinestad påpekar brister i kärnkraftsprogram, Ja till turismföretag i 
Mogenpört – byaförening ville ha folkomröstning

NATUR-	OCH	LANDSKAPSVÅRD	NY	FORM	AV	FÖRETAGSVERKSAMHET	I	SNABB	
UTVECKLING	–	RAPPORT	OM	BRANSCHENS	NULÄGE
Natur-	och	landskapstjänster,	som	kan	indelas	i	naturvårdstjänster,	landskapstjänster	och	
tjänster inom naturanvändning, är en ny form av företagsverksamhet som befinner sig i snabb 
utveckling.	Ökad	fritid	medför	att	naturen	och	de	fritidsmöjligheter	den	erbjuder,	blir	allt	
viktigare för både invånare och turister. Men det finns även en vilja inom företagen att ta 
ansvar för miljön och finansiera miljövårds- och restaureringsprojekt. Landsbygdspolitikens 
samarbetsgrupps	(YTR:s)	temagrupp	med	inriktning	på	natur-	och	landskapstjänster	har	
sammanställt	en	rapport	om	nuläget	inom	natur-	och	landskapstjänster.	Rapporten	beskriver	
vilken	verksamhet	som	kan	kallas	natur-	och	landskapstjänster,	presenterar	kunderna	och	
tjänsteproducenterna,	samt	analyserar	faktorer	som	påverkar	utbudet	och	efterfrågan.	I	
rapporten	redogör	man	även	för	det	aktuella	utbildningsutbudet,	olika	verksamhetsmodeller	
och finansieringsalternativ. Den nya branschen, som har goda tillväxtutsikter och uppmuntrats 
till	fortsatt	utveckling,	kännetecknas	av	att	kunskapen	är	splittrad	på	olika	håll.	Det	är	
därför	mycket	viktigt	att	sammanställa	kunskap	om	natur-	och	landskapstjänster.	Rapporten,	
som finns under webbadressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/424/Raportteja25.
pdf,	har	svenskt	sammandrag.	Läs	om	temagruppen	för	natur-	och	landskapstjänster	under	
webbadressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/index.phtml?s=255.

GLESBYGDSVERKET	FÖRESLÅS	AVVECKLAS	I	SVENSK	PROPOSITION	SOM	
SKALL	STÄRKA	GLES-	OCH	LANDSBYGDSFRÅGOR
Sveriges	regering	föreslår	i	propositionen	En effektivare förvaltningsstruktur inom 
politikområden med strategisk betydelse för nationell och regional konkurrenskraft,	att	
två	nya	myndigheter	bör	inrättas	för	att	stärka	hållbar	tillväxt	i	företag	och	ökad	regional	
konkurrenskraft,	respektive	tillväxtpolitiska	utvärderingar	och	analyser.	Glesbygdsverkets	
föreslås	avvecklas,	men	dess	kompetens	införlivas	i	de	båda	myndigheterna,	medan	Verket	för	
näringslivsutveckling	(Nutek)	och	Institutet	för	tillväxtpolitiska	studier	(ITPS)	bör	avvecklas.	
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Den svenska regeringens proposition finns att läsas under webbadressen http://www.
regeringen.se/content/1/c6/10/10/49/fac07d67.pdf.

”ÖSTERBOTTEN	ETT	STARKT	INTERNATIONELLT	OCH	MÅNGKULTURELLT	
FÖRETAGSLANDSKAP	MED	EN	SNABBVÄXANDE	EKONOMI”
I Österbottens förbunds svar på finansministeriets förfrågan om reformen av 
regionförvaltningen	(ALKU-projektet),	vad	gäller	de	grundläggande	faktorer	som	skall	vägas	
in	när	regionindelningen	förenhetligas,	poängteras	att	Österbotten	är	ett	starkt	internationellt	
och	mångkulturellt	företagslandskap	med	en	snabbväxande	ekonomi.	Företagsamheten	har	
alltid	varit	kännetecknande	för	regionen.	Huvudansvaret	för	service,	som	förutsätter	ett	
brett	befolkningsunderlag,	har	ålagts	samkommuner.	Landskapet	Österbottens	storlek,	de	
traditionella	samarbetsrelationerna	mellan	kommunerna,	tvåspråkigheten,	befolkningens	
såväl	privata	som	kollektiva	förbindelser	för	uträttande	av	ärenden	och	pendlingsområden	
talar	alltjämt	för	att	servicen	skall	organiseras	med	landskapet	som	bas.	Landskapet	är	det	
enda	i	Finland	som	förmår	upprätthålla	omfattande	likvärdig	samhällelig	service	på	både	
svenska och finska. Trafiknätet är täckande, men tillgängligheten till regionen har försämrats, 
eftersom	infrastrukturen	inte	utvecklats	i	samma	takt	som	näringslivets	behov,	den	förändrade	
markanvändningen och den ökade trafiken. De större utmaningarna inom planeringen av 
områdesanvändningen	och	landskapsplanläggningen	har	att	göra	med	klimatförändringen,	
energiförsörjningen och trafiksystemet. Världsarvet i Kvarkens skärgård och nätverket av 
museer	och	konstsamlingar	lyfts	fram	som	framstående	helheter	i	den	bebyggda	miljön	
och naturmiljön. Uppgifterna och andra nyheter finns att läsas i Österbottens förbunds 
Nyhetsposten ~ Uutisposti nr 3-2008, som kommer att finnas som länk på adress http://www.
obotnia.fi/sv/document.aspx.

ÅBF	AKTIVT	MED	I	NGO:s
Ålands	bildningsförbund	rf	(ÅBF)	deltog	som	inbjuden	gäst	i	den	svenska	
Landsbygdsriksdagen	i	Lycksele	i	början	av	mars	månad,	där	ERCA,	European Rural 
Community Association, officiellt grundades lördagen den 8 mars av 25 olika NGO:s, 
Non gouvermental organisations	(icke	myndighetsorganisationer),	från	hela	Europa,	ett	
förarbete som har pågått sedan år 2004. De europeiska NGO-lobbyorganisationernas arbete 
för	utveckling	av	landsbygden	är	tvärsektoriellt	och	sålunda	ofta	väldigt	effektivt.	ÅBF	har	
under en flerårig period samarbetat med europeiska, nordiska och nationella NGO:s, för 
att	få	idéer	och	tips	till	Åland.	I	detta	arbete	ingår	inte	bara	att	bidra	till	lokala	kurser	och	
aktivera/bibehålla aktiviteten hos de lokala föreningarna, utan samtidigt finna nya vägar för 
glesbygdsbefolkningen att fortsätta bo, eller än bättre, locka folk att flytta ut till landsbygden 
–		skärgården	för	Ålands	del.	Leader-metoden	är	bara	en	del	i	arbetet.	Emellertid	jobbas	
det	hårt	på	alla	håll,	för	att	få	just	den	här	metoden	att	börja	fungera	praktiskt	på	Åland	
och	förhoppningsvis	få	in	nya	intresserade	aktörer	under	den	informationsrunda	som	nu	
pågår	i	myndigheternas	regi.	Metodens	effektivitet	bygger	ju	på	samspelet	mellan	ett	aktivt	
medborgarsamhälle och myndigheterna/tjänstemännen. ÅBF är medlem av flera NGO-
organisationer	i	Norden:	Nordiska	Hembygdsförbundet,	Bildningsforum	rf,	Förbundet	
Nordisk	Vuxenupplysning	och	Helan	Norden	ska	leva	(HNSL).	När	så	ÅBF	senaste	höst	
arrangerade	ett	HNSL-möte	under	tre	dagar	på	Åland,	beslöts	på	initiativ	från	ÅBF	att	
grunda	en	förening	av	HNSL.	I	Lycksele	gick	man	igenom	stadgar	och	organisationens	
sammansättning, medan instiftandet kommer att ske under den finlandssvenska 
landsbygdsriksdagen	på	Åland,	som	hålls	20-21	september	2008.	Texten	är	i	huvudsak	från	en	
artikel	till	ett	kommande	nummer	av	tidningen	Maaseutu	Plus	–	Landsbygd	Plus,	skriven	av	
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ÅBF:s	verksamhetsledare	Mikael	Erickson.
Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen, som arrangeras av Svensk Byaservice, fyller 10 år 
och hålls för första gången på Åland, med ÅBF som värdförening i samarbete med flera olika 
aktörer. Temat är skärgårdsbetonat, men även ett nordiskt inslag finns med och självfallet ett 
besök på populära Skördefesten.

STUDIEFRÄMJANDET	I	ÖSTERBOTTEN	BLIR	KUSTAKTIONSGRUPP	–	NU	SÖKER	
MAN	EN	PROJEKTCHEF
Lokala	aktionsgruppen	Studiefrämjandet	i	Österbotten	blir	nu	en	kustaktionsgrupp,	vars	
målsättning är att skapa nya arbetstillfällen inom fiskerinäringen genom att diversifiera 
verksamheten inom yrkesfisket och att stöda detta genom att stärka kunskapsbasen, 
fiskekulturen och verksamheter som tangerar fisket. Nu söker man efter en programansvarig 
projektchef,	som	är	positiv,	kreativ,	initiativrik,	ser	möjligheter	för	sin	egen	regions	
utveckling,	har	lätt	för	att	prata	med	och	för	människor,	kan	engagera	och	inspirera,	har	
förenings- och/eller företagskännedom, samt har projekterfarenhet. Arbetet inleds 1.5.2008 
eller enligt överenskommelse. Förfrågningar besvaras av Carina Storhannus på mobil 040-832 
9670. Under webbadressen http://studieframjandet.huset.fi/files/annonser/Projektchef.PDF	
finns platsannonsen med ansökningsadress.
Studiefrämjandet i Österbotten rf:s verksamhetsområde är Karleby-Kristinestad. Kontoren 
finns i Vasa, Pedersöre och Närpes.

LÄS	ÄVEN	DETTA
Telia-Sonera förklarade hur man ordnar en fungerande telefonservice i skärgården
Vid	Telia-Sonera	säger	man	bl.a.	att	alla	fastbosatta	skärgårdsbor	skall	kunna	tala	i	telefon	
också	inomhus	med	minst	lika	god	hörbarhet	som	med	en	fast	telefonanslutning	i	dag	(gäller	
inte	fritidsbostäder).	Man	lovar	att	trygghetstelefoner	skall	fungera	även	i	framtiden	och	man	
utlovar	en	Internetförbindelse	med	en	hastighet	på	1	megabit.	Den	som	i	dag	har	en	snabbare	
Internetförbindelse	i	sin	fasta	bostad	eller	på	sin	arbetsplats	skall	…	Läs mer på adress http://
svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=123944.

JNT erövrar i rask takt Telia-Soneras teleabonnenter i Munsalabyar
Redan	nu	har	60	av	totalt	116	hushåll	i	Vexala	meddelat	att	de	är	redo	att	ansluta	sig	till	det	
fiberkabelnät som Jakobstadsnejdens telefon (JNT) börjar bygga ut i Vexala. Eftersom hälften 
av	hushållen	i	Vexala	redan	är	med,	är	det	klart	att	JNT	förverkligar	utbyggnaden,	säger	vd:n	
Maria	Höglund.	I	måndags	höll	byborna	i	Monäs	möte,	för	att	där	syna	intresset	för	bredband	
eller JNT:s fiberkabel. Ifall intresset är lika stort som i Vexala, kan nätet i Monäs förverkligas 
tidigast i början av 2009. JNT har redan fattat beslut om att bygga ut fiberstamnätet till Monäs 
och	vidare	genom	byarna	i	västra	Munsala	ut	till	riksåttan	i	Gunilack	(uppgifter	ur	Jakobstads	
Tidning 15.3 och 19.3/webbben http://www.jakobstadstidning.fi/story.aspx?storyID=17116).

Byar i Kristinestad påpekar brister i kärnkraftsprogram
Föreningar	från	byarna	i	södra	Kristinestad	påpekar	brister	i	Fennovoimas	program	för	
miljökonsekvensbedömning	för	kärnkraftverk	i	Norrskogen-Kilgrund.	De	23	föreningarna	
vill	bl.a.	tillägga	invånarantal	och	antalet	sommarstugor	på	området	och	i	områdets	närhet,	
för	att	även	den	informationen	skall	komma	arbets-	och	näringsministeriet	till	del.	Dessutom	
framhåller	de	att	en	skola	är	belägen	i	närheten	av	det	planerade	kraftverket.	Enligt	
ordföranden	i	Henriksdals	byförening	rf,	Ulf	Grindgärds,	måste	den	antagligen	stängas	i	så	
fall.	Med	på	mötet	…	Läs mer på adress http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=123923.
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Ja till turismföretag i Mogenpört – byaförening ville ha folkomröstning
Den	omtvistade	planläggningen	av	Malms	fastighet	på	Mogenpört,	kan	nu	inledas	efter	
att	Pyttis	kommunstyrelse	godkände	i	måndags	planeringsavtalet	med	fastighetsbolaget	
Blue-White	Munapirtti.	Företaget	vill	storsatsa	på	turism	på	Versö-området,	något	som	
Mogenpört ös byaförening rf opponerar sig mot. Byaföreningen har samlat in 270 namn 
för	en	folkomröstning	i	frågan,	en	insamling	som	enligt	kommunstyrelsen	inte	uppfyller	de	
lagstadgade	kraven	(http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=124206).

 
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 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 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@ssc.fi.	Ifall	någon	inte	vill	
ha	Nyhetsbrevet	i	fortsättningen,	meddela	till	samma	e-mailadress	ovan.
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