
     
 

NYHETSBREV inom landsbygdsutveckling nr 25/vecka 25  20.6.2011 

 

 

Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 

 Är revolverande fonder ett framtida verktyg för kommande landsbygdsprogram? – 

nytt från svenska Landsbygdsnätverket 

 Lokala aktörer borde få sköta viss statlig service med statlig finansiering 

 ”Unga kvinnor vill helst bo på landet” 

 YTR utvärderar sitt arbete – läs samarbetsgruppens nyhetsbrev 

 Deltidsboende i Åbolands skärgård en försummad befolkning och outnyttjad resurs 

 Läs även detta: *Regeringsprogrammet – avgående minister uppmanar jordbrukare 

fly till Norge, stark offentlig ekonomi även bra för jordbrukarna menar blivande 

statsministern *Namnbyte Väståboland → Pargas väcker debatt – fullmäktige följde 

resultatet från den rådgivande folkomröstningen … *… men gick namnbeslutet rätt 

till? *Boendet och vardagen tema på årets landsbygdsforskarträff i S:t Karins 

*Traditionella evenemanget LOKAALI hålls detta år i Raseborg *Juha Kuisma och 

Kirsi Mäensivu nya medarbetare på Byaverksamhet i Finland 

 

 

Cit: ”Om man vill ändra på kommunstorleken för att spara pengar borde man i första 

hand splittra upp de största städerna i mindre enheter.” 

Utvecklingschefen på Kommunförbundet Mikael Enberg som hänvisar till 

konstaterandet i den svenska utredningen, Storleken som kommunalekonomiskt 

problem (2006), då han skriver om den pågående reformen i vårt land och att 

kommunens storlek hittills främst har utgått från hälsovärdens behov och att det tycks 

göra så även i fortsättningen (Finlands kommuntidning nr 5/2011). 

 

”Var arbetar dina pengar i natt?” 

Ekonomagronomen och agronomie licenciaten Thomas Norrby från Sveriges 

lantbruksuniversitet som menar att vi behöver återerövra känslan av att vi kan 

medverka med våra egna pengar till investeringar som skapar jobb. Genom att 

investera i verksamheter i den egna närmiljön, får man inte bara möjlighet till ökad 

kontroll, utan det kan även leda till ett ökat engagemang, vilket i sin tur kan bidra 

positivt till bygdens utveckling (svenska Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev Nytt från 

Landsbygdsnätverket nr 4/2011). 

 

”Det här är världens bästa jobb och jag har världens bästa kunder. Det är ett 

cykliskt jobb.” 

En nöjd handelsman Erika Virkkunen som förestår den äkta gammaldags bybutiken 

Söderby Boden på Stor-Pellinge i Borgå skärgård. På sommaren jobbar hon fjorton 

timmars dagar med full rulle, medan hon på vintern har gott om tid med varje enskild 

kund. På Pellinge finns 260 personer bosatta året om (Hufvudstadsbladet 14.6). 



 

 

ÄR REVOLVERANDE FONDER ETT FRAMTIDA VERKTYG FÖR KOMMANDE 

LANDSBYGDSPROGRAM? – NYTT FRÅN SVENSKA LANDSBYGDSNÄTVERKET 

Revolverande fonder inom ramen för framtida landsbygdsprogram är just nu i ropet. Ordet 

revolvera betyder återrulla/snurra runt, alltså att pengar som delas ut skall komma tillbaka. 

Revolverande fonder betyder att EU-medel indirekt används som riskkapital eller som lån. 

Idag har inte svenska staten rätt att använda EU-medel som riskkapital, däremot har man rätt 

att använda EU-medel som ”lån” till lokala spar-/utvecklingsbolag, vilka tillsammans med 

medel från privata finansiärer kan användas som riskkapital för investeringar. Det här är ett 

verktyg som idag används inom de regionala strukturfondsprogrammen, men däremot inte 

inom landsbygdsprogrammet. I dag delas pengarna inom landsbygdsprogrammet ut som 

ersättningar och stöd. Enligt ekonomagronom och agronomie licenciat Thomas Norrby på 

Sveriges lantbruksuniversitet, som är medlem i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för 

kapitalförsörjning, skulle en viss del av dessa kunna användas efter 2014 som revolverande 

fonder, som i en nyskapad åtgärd. Norrby menar att det är stor skillnad på ”tänket” om man 

ser staten och EU som medfinansiär eller som ”stödgivare”. Lyckas investeringen ger den 

avkastning som så småningom kan återinvesteras i andra satsningar. Medlen sätts således i 

rullning och kan verka i systemet som en resurs, i stället för att betalas ut som en ersättning 

för något specifikt. Det här ger på sikt en högre effekt av varje satsad krona. Stöd via ett lokalt 

spar-/utvecklingsbolag kan även för mottagarens del innebära stöd på andra plan än 

ekonomiska, t.ex. stöd till företagets utveckling, hjälp med kompetensutveckling eller 

uppbackning vid förhandlingar o.s.v. Enligt Wilhelm von Seth, inom verksamhetsområdet 

företagsutveckling på Tillväxtverket, är det för tidigt att se utfallet av de revolverande fonder 

som redan finns i Sverige. De direkta investeringar som gjorts, har än så länge varit 

förhållandevis få. Men det är ett bra sätt att använda EU-pengar på, så det har varit värt 

besväret. Längre fram kommer man att kunna se resultaten. Det viktigaste är att fundera på 

målgruppen innan. Vilka bör nås av medlen? Bland annat det här kan man läsa om i det 

svenska Landsbygdsnätverkets senaste nyhetsbrev, Nytt från Landsbygdsnätverket. Temat för 

det här numret handlar om lokal kapitalbildning och man kan t.ex. läsa om stora visioner som 

skall frigöra lokalt kapital, riskkapitalisterna som vände utvecklingen i Virserum, att 

småföretag behövs på landsbygden, att helheten är viktig i Gunnarsbyn och att diskussioner 

bidrar till utveckling inom Leader. Nyhetsbrevet (nr 4/2011) finns på Landsbygdsnätverkets 

hemsida http://www.landsbygdsnatverket.se/ via länk. 

 

LOKALA AKTÖRER BORDE FÅ SKÖTA VISS STATLIG SERVICE MED STATLIG 

FINANSIERING 

Den 30 maj hade kommunerna i SmåKom – ett svenskt nationellt nätverk för små kommuner 

som vill förändra – ett gemensamt möte i Smedjebackens kommun i Dalarna inom projektet 

Hållbara servicelösningar (som de har tillsammans med Riksorganisationen Hela Sverige ska 

leva och Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland). Mötets mål var att komma fram till hur de 

skulle få gehör för sina tankar om att sköta viss statlig service via en entreprenad med 

kommunerna eller olika lokala intressenter som huvudmän, men med statlig finansiering. 

Strategin utformades när de fick veta att Högdahls serviceförslag inte skulle bli verklighet. Nu 

fortsätter arbetet i syfte att bli piloter för en helt ny servicemodell i deras kommuner på 

landsbygden. Samtidigt konstaterade de att i de sex kommunerna i projektet pågår en mycket 

stark utveckling av olika näringar och företag, vilket visar på Dalarnas och Värmlands stora 

framtidspotential. Efterfrågan på arbetskraft ökar inom flera olika industri- och 

tjänstebranscher. Det som just nu hindrar att kommunernas befolkning ökar snabbt igen är 

främst bristande kapacitet och kvalitet på vägar och järnvägar, bristen på moderna bostäder 

http://www.landsbygdsnatverket.se/


och brist på utbildad arbetskraft, utmaningar som dock är på väg att lösas. Smedjebackens 

kommun är ett bra exempel på hur utmaningarna tacklas. Man bygger flera moderna hyreshus 

i centrum och erbjuder attraktiva tomter med vattenutsikt, rustar upp sitt hamnområde vid sjön 

Barken till ett upplevelsecentrum och bygger ut ett resecentrum vid järnvägsstationen, siktar 

på att ha en förstklassig skola och gör stora satsningar för att de små byarna skall vara 

eftersökta boendemiljöer med bra närservice. Tillsammans med liknande förändringar i flera 

av de övriga kommunerna visar det här att landsbygden har en stor möjlighet att vända 

utvecklingen. En viktig förutsättning är dock att vägar och järnvägar rustas upp och att 

servicen till företag och hushåll kan utvecklas på det sätt som kommunerna nu försöker få 

regeringen att ställa upp på. Uppgifterna är från SmåKoms hemsida som finns under adress 

http://www.smakom.se/public_html/ (klicka på Senaste nytt, Landsbygdskommunerna har 

stora möjligheter). 

 

”UNGA KVINNOR VILL HELST BO PÅ LANDET” 

”Stad och land måste gå hand i hand. Vi kan aldrig räkna ut en enda ort eller plats, eller en 

enda människa. Ingen vet var morgondagen har sin tillväxt: landsbygden har framtiden för 

sig. Utan bönder kommer landsbygden inte att utvecklas”, sade Sveriges landsbygdsminister 

Eskil Erlandsson under den landsbygdskonferens med temat Framtidens landsbygd som 

Landsbygdsdepartementet arrangerade 10.6 på Johannesbergs slott utanför Rimbo i Norrtälje 

kommun. Konferensen samlade ett åttiotal aktörer som alla arbetar med eller har intresse i 

landsbygdsfrågor. Syftet var att diskutera idéer, tankar och visioner kring landsbygdens 

möjligheter och utmaningar i framtiden. Landsbygdsministern presenterade delar av resultatet 

från en undersökning som SIFO gjort på uppdrag av departementet, och som bl.a. visar att 45 

procent av dem som idag inte bor på landet kan tänka sig att göra det, medan hela 70 procent 

av kvinnor i åldern 15-29 år kan tänka sig att flytta till landsbygden. De främsta orsakerna till 

att folk vill bo på landet uppges vara ett lugnare tempo (44 procent) och närheten till naturen 

(36 procent). Det är tillgång till jobb (13 procent) och bra kommunikationer (15 procent) som 

är avgörande faktorer för dem som i dag inte vill flytta till landsbygden att ändra sig. Johanna 

Danielsson, framtidsanalytiker på Kairos Future, gjorde en framtidsspaning för landsbygden 

år 2050 och pekade bl.a. på demografiska förändringar och en ökad obalans mellan en 

producerande och en pensionerad befolkning. Samhället kommer att ha ett överflöd av 

information där vi behöver hjälp med att bearbeta och förstå informationen. En åldrande 

befolkning, urbanisering och klusterfiering, teknikutveckling/digitalisering är några av de 

drivkrafter som påverkar framtidens landsbygd, menade Danielsson. Professor Ingrid Öborn 

vid Sveriges Lantbruksuniversitet, presenterade några framtidsscenarier för år 2050, inklusive 

förutsättningar för lantbruk och markanvändning. Hon menade bl.a. att en landsbygd utan 

lantbruk är svårt att tänka sig. En utmaning är hur lantbruket och landsbygden skall dra nytta 

av varandras synergieffekter, medan en annan utmaning är hur vi skall lösa målkonflikter om 

till exempel markresurser. Mer om landsbygdskonferensen med länkhänvisningar finns att 

läsas under adressen http://www.sweden.gov.se/sb/d/12865/a/170597. 

 

YTR UTVÄRDERAR SITT ARBETE – LÄS SAMARBETSGRUPPENS NYHETSBREV 

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) självutvärdering, som gjordes åren 2010 och 

2011, fungerar som en utvecklingsprocess och erbjuder arbetsredskap för nätverket och 

temagrupperna. I utvärderingen diskuterade man bl.a. att YTR arbetar alltför mycket som en 

kommitté och att man mera borde vara ett partnerskap. Medlemmarna skulle alltså fungera 

starkare som länk mellan den egna organisationen och YTR. YTR genomför även en extern 

utvärdering, vars mening är att utvärdera hela verksamheten, samt dess samhälleliga inverkan. 

På YTR:s och sekretariatets möten har man diskuterat resultaten från självutvärderingen år 

2010. I diskussionerna har man bl.a. funderat på vad för användbara praxis i YTR:s 

http://www.smakom.se/public_html/
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12865/a/170597


verksamhet som det är orsak att fortsätta med och vad nytt man skall ta i bruk, samt vad dåligt 

skall man sluta med. YTR-verksamhetens självutvärdering genomfördes som separat rapport, 

vilken gjordes av Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet och utfördes av forskningschef 

Torsti Hyyryläinen. Rapporten publicerades i Ruralia-institutets publikationsserie (finns som 

länk i adressen nedan). Enligt utvärderingen finns det många styrkor i YTR:s verksamhet, 

men också mycket att utveckla. I huvudsak är man nöjd med YTR:s verksamhetsformer, men 

även motstridiga synsätt finns, t.ex. om YTR:s roll, helhetsprogrammets omfattning, samt 

temagruppernas antal och finansiering. Förutom det här ämnet kan man läsa i YTR:s förnyade 

nyhetsbrev om: 

 Förhandlingsrundan framskrider 

 YTR:s projekt år 2011 samt teman år 2012 

 Byar med livskraft-kampanjen 2010-2013 

 Landsbygdsöversikt 2011 klar 

 Landsbygdsprofessorsnätverket har 10 medlemmar 

 Publikationer som utkommit våren 2011 

Nyhetsbrevet, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) uutiskirje kesäkuu 2011, kan läsas 

(på finska) på Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida under adressen 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/tiedotus/uutiset/maaseutupolitiikan_yhteistyoryhman_(ytr)_

uutiskirje_kesakuu_2011.html. 

YTR:s förnyade nyhetsbrev fungerar som en aktuell översikt över de ärenden som behandlas 

inom YTR och kan användas t.ex. som informationskälla vad gäller YTR:s verksamhet. 

Nyhetsbrevet tar upp YTR:s gemensamma ärenden, emedan temagrupperna informerar om 

sina verksamheter via egna informationskanaler. 

 

DELTIDSBOENDE I ÅBOLANDS SKÄRGÅRD EN FÖRSUMMAD BEFOLKNING OCH 

OUTNYTTJAD RESURS 

Befolkningsmängden i Väståboland och på Kimitoön mer än fördubblas under 

sommarmånaderna. De deltidsboende är välbärgade och dessutom beredda att betala för ett 

rikare utbud av lokala tjänster, och är även beredda att betala en del av sin kommunalskatt till 

fritidskommunen. Det här visar en rapport från föreningen Trygga Skärgårdsboendet. 

Föreningen, som till största delen består av deltidsboende på Kimitoön, uppmanar lokala 

företagare att ta tag i den outnyttjade potential som deltidsboende utgör. ”Vi är den 

försummade befolkningen. Här finns stora möjligheter för det lokala näringslivet att 

utvecklas”, säger styrelseordföranden för föreningen Trygga Skärgårdsboendet Bo-Erik 

Ekström. Sommargästen Hans Segercrantz, som har en sommarstuga ute på Hitis, räknar lätt 

upp flera idéer som han är beredd att betala för: färsk fisk på lite närmare håll, fler butiker och 

kaféer ute i skärgården, båtservice och -förvaring. Han köper hellre tjänster och varor lokalt, 

även om de är lite dyrare. Vad gäller den lokala servicesektorn och dess utveckling, så säger 

företagaren Berndt Löfberg att man jobbar hårt på sommaren, man att vintern är lång. Löfberg 

ordnar representationsutflykter i skärgården för firmor och deras kunder. Enligt 

kommundirektör Tom Simola på Kimitoön har de ett ganska välmående näringsliv på 

Kimitoön, och går det bra så finns det inget direkt behov av att utvecklas. Simola tillägger 

ändå att kommunen, tillsammans med företagarföreningen, skall diskutera vad som kan göras 

för att undvika att företag utifrån börjar serva deltidsboende i större utsträckning, eftersom 

efterfrågan uppenbarligen finns. Hela tre av fem fritidsboende säger att de är beredda att 

betala en del av kommunalskatten till fritidskommunen, om det skulle vara möjligt. Simola 

sticker inte under stol med att lite extra kommunalskatt skulle vara välkommet. ”Men 

debatten om eventuella dubbla medborgarskap känns som en evighetsfråga i Finland och jag 

tror inte att det blir möjligt inom den närmaste framtiden”, säger Simola och menar att en 

modell där det vore möjligt att dela upp kommunalskatten mellan olika kommuner egentligen 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/tiedotus/uutiset/maaseutupolitiikan_yhteistyoryhman_(ytr)_uutiskirje_kesakuu_2011.html
http://www.maaseutupolitiikka.fi/tiedotus/uutiset/maaseutupolitiikan_yhteistyoryhman_(ytr)_uutiskirje_kesakuu_2011.html


innebär en utökning av skatteutjämningen. Redan nu gnisslar man tänder över den 

skatteutjämning som drabbar kommunerna med goda skatteinkomster. Man kunde tänka sig 

att införa en frivillig avgift, men hur många skulle ställa upp på det? Föreningen Trygga 

Skärgårdsboendets enkät besvarades av 2 857 fritids- och deltidsboende i Väståboland och på 

Kimitoön. De deltidsboende uppger att de inom den närmaste framtiden kommer att ha mest 

behov av att få bredband installerat, men vassröjning, gårdskarlstjänster, installation av 

avlopp och olika byggnadstjänster kommer även att bli allt mer eftertraktade. Renare 

vattendrag är överst på önskelistan för att få deltidsboende att stanna längre på stugan. Det 

som tyder på köpkraft hos fritidsboende, är att de har 30 procent högre inkomster än de fast 

boende i regionen. Uppgifterna är från en artikel, skriven av Johan Gullmets, i 

Hufvudstadsbladet (16.6) och finns även på tidningens nätupplaga i en något kortare version 

under adressen http://hbl.fi/lokalt/2011-06-15/kommunalskatt-skrammer-inte-sommargaster. 

Själva enkäten finns som länk på www.skargardsboende.nu. 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

Regeringsprogrammet – avgående minister uppmanar jordbrukare fly till Norge, stark 

offentlig ekonomi även bra för jordbrukarna menar blivande statsministern 

Avgående jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila uppmanar de finländska 

jordbrukarna att söka asyl åt sig själva och sitt levebröd i Norge. Anttila säger att 

nedskärningarna i regeringsprogrammet som godkändes på fredagen betyder att den 

finländska jordbrukarens inkomster minskar med 15 procent, då den norska regeringen fattade 

enligt Anttila i maj ett beslut som innebär att de norska jordbrukarna får 10 procent mer 

intäkter per år, och dessutom ersätts för de stigande produktionskostnaderna.  Den blivande 

statsministern Jyrki Katainen menar å sin sida att det är bra för jordbrukarna, såväl som för 

arbetarna och arbetsgivarna, att vi har en stark offentlig ekonomi, vilket är det övergripande. 

Uppgifterna är från Finska notisbyrån, http://www.stt.fi/svenskslc/5859834.php, och från 

tidningen Landsbygdens Folk (17.6) http://www.slc.fi/lf_nyheter.asp. 

 

Namnbyte Väståboland → Pargas väcker debatt – fullmäktige följde resultatet från den 

rådgivande folkomröstningen … 

Fullmäktige i Väståbolands stad beslutade 14.6 att namnet på staden blir Pargas. 

Fullmäktigeledamöterna hade två förslag att ta ställning till – Pargas stad, som fick 23 röster, 

och 18 röster för ett förslag om att beslutet om stadens namn överförs till följande 

fullmäktige. Två röster var blanka. Namnändringen träder i kraft 1.1.2012. Kommunen beslöt 

därmed att följa resultatet i den rådgivande folkomröstningen från 22.5. ”Det var nog ett svårt 

beslut, inte får vi ju några stilpoäng. Men folkomröstningen avgjorde saken”, sade 

fullmäktigeledamoten Bert-Ove Johansson från Pargas som röstade för namnet Pargas. 

Fullmäktigemedlemmarna med rötter i skärgården menade att beslutet att ändra namnet 

Väståboland till Pargas kommer att uppfattas som ett klart svek i kommundelarna Iniö, 

Houtskär, Korpo och Nagu, där en klar majoritet var emot namnet. Fullmäktigebeslutet har 

även väckt intensiv debatt på webbplatsen svenska.yle.fi (adress nedan). Enligt 

samgångsavtalet mellan kommunerna Iniö, Houtskär, Nagu, Korpo och Pargas är den nya 

kommunens namn Väståboland, vilket även finansministeriet fastställde. Men på det första 

gemensamma fullmäktigemötet 16.12.2008 beslöt fullmäktige, efter en lång diskussion, att 

man år 2011 ordnar en rådgivande folkomröstning om den nya kommunens namn. 

Uppgifterna är från (14.6) webbplatsen svenska.yle.fi och finns med kommentarer under 

adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=218584, samt från en artikel, skriven av 

Mathias Luther, i Hufvudstadsbladet (15.5) som även finns på tidningens nätupplaga i en 

något kortare version med läsarkommentarer på adress http://hbl.fi/lokalt/2011-06-

14/vastaboland-blir-pargas. 

http://hbl.fi/lokalt/2011-06-15/kommunalskatt-skrammer-inte-sommargaster
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... men gick namnbeslutet rätt till? 

”Det är beklagligt att vi inte insåg misstaget under mötet”, säger stadsstyrelseordföranden i 

Väståboland Sandra Bergqvist, som har uttryckt oro över att namnomröstningen inte gick rätt 

till under tisdagens fullmäktigemöte. Men stadsdirektör Folke Öhman kommer inte att bereda 

namnfrågan på nytt inför dagens stadsstyrelsemöte. Öhman skall under sommaren undersöka 

hur juridiken i dylika fall ser ut, och bereder han namnfrågan på nytt, sker det tidigast i 

augusti. Fullmäktigeledamot Ted Bergman säger till YLE Åboland att det är mycket olyckligt 

att stadsdirektören inte bereder ärendet på nytt. Han känner sig indirekt tvingad att lämna in 

ett besvär, då varken staden sköter sig eller ser till att lagligheten följs. Orsaken till 

förvirringen är oklarheter ifall ett formfel har gjorts i och med omröstningen under 

fullmäktigemötet 14.6. Då sattes Bergmans förslag om att slopa benämningen stad emot 

Edgar Sjöwalls förslag att skjuta upp omröstningen om namnet till efter kommunalvalet nästa 

år. Enligt stadens förvaltningsstadga borde man aldrig ha satt förslagen emot varandra. Ifall 

fullmäktige tvingas ta ett nytt beslut i namnfrågan, sker detta tidigast på mötet i september. 

Uppgifterna är från (16.6) webbplatsen svenska.yle.fi och finns under adressen 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=218755. 

 

Boendet och vardagen tema på årets landsbygdsforskarträff i S:t Karins 

Vad är landsbygdens vardag? Finns det lockande alternativ för boende på landsbygden? På 

vilket sätt inverkar servicekoncentrationen människornas vilja att i framtiden bo på 

landsbygden? Blir landsbygden allt mer en plats för fritidsboende? Vad betyder en hållbar och 

klimatansvarig landsbygd? Vad för slags mat produceras i framtiden på landsbygden och för 

vem? Bland annat det här kommer man att behandla i arbetsgrupperna och paneldiskussionen 

på den 20:e nationella träffen för landsbygdsforskarna som hålls i S:t Karins 18-19.8 med 

boendet och vardagen på landsbygden som tema, Asuminen ja arki maaseudulla. Alla 

landsbygdsexperter, från forskare till tjänstemän och från utvecklare till landsbygdsinvånare, 

välkomnas. I de sex arbetsgrupperna behandlas aktuell landsbygdsforskning och senaste nytt i 

utvecklingen enligt ämnena mat, energi, närservice, närdemokrati, Leader-verksamhet och 

landsbygdspolitik. Arrangör är Maaseudun uusi aika. Mer information, program, 

arbetsgrupper och länk till anmälan, som görs senast 3.8, finns (på finska) under 

webbadressen http://www.mua.fi/toiminta/tutkijatapaaminen/. 

 

Traditionella evenemanget LOKAALI hålls detta år i Raseborg 
LOKAALI – Paikallistoimijoiden valtakunnalliseen juhlaseminaari (LOKAALI – De lokala 

aktörernas nationella festseminarium), som i år hålls på Kisakeskus i Raseborg 3-4.9, samlar 

de lokala aktörerna – byaaktörer, Leader-grupper och andra lokala utvecklare. Före egentliga 

festseminariet på söndag (4.9) ordnas lördagen den 3 september utfärd i Västnyland genom 

dess aktiva byar. De lokala utvecklarna har alltid intresse av att kunna påverka 

levnadsförhållandena inom sitt eget boningsområde, och som aktuellt tema har man nu 

landsbygdsboendet och avlägsnandet av hinder för att bo på landet. Temat behandlas bl.a. i 

paneldiskussionen som föregår festseminariet, under vilket man offentliggör Årets by på 

riksplanet, Vägvisare för byaverksamheten och Årets landsbygdsaktör. Som arrangörer för 

seminariet fungerar Västnylands Byar rf, EMO ry, Pomoväst rf och Ykkösakseli ry 

tillsammans med Byaverksamhet i Finland rf, landsbygdsnätverksenheten, samt andra lokala 

aktörer. Preliminär inbjudan (på finska), program och anmälningsblankett (anmälan senast 

22.8) finns som bilagor. 

 

Juha Kuisma och Kirsi Mäensivu nya medarbetare på Byaverksamhet i Finland 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=218755
http://www.mua.fi/toiminta/tutkijatapaaminen/


Juha Kuisma har den 1 juni inlett arbetet som projektledare för Suomen Kylätoiminta ry 

(SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf:s projekt Kylien bisneskeissit, ett treårigt projekt som 

har hela landet som verksamhetsområde. Till uppgifterna hör att sprida information till byarna 

om goda verksamhetsmodeller för företagande, att främja avtalsförfarande i produktion av 

närservice bl.a. med kommunerna, samt att utveckla det nya affärsverksamhetstänkandet inom 

byaplaneringen. Kirsi Mäensivu påbörjade den 9 maj arbetet som avloppsvattenrådgivare för 

SYTY:s projekt Jässi, vilket med samarbetspartners genomförs i Södra Karelen. Projektet ger 

opartisk och avgiftsfri avloppsvattenrådgivning för invånare och fritidsboende i områden med 

glesbygd. SYTY är med i projektet för att ge allmän rådgivning vid publik-, byatillställningar 

och sommarevenemang. Uppgifterna är från Suomen Kylätoiminta ry:n Uutiskirje 4/2011 

som även har några svenska inslag. Nyhetsbrevet finns att läsas under webbadressen 

http://www.kylatoiminta.fi/!file/!id4506/files/attachment/SuomenKylatoimintary_nUutiskirje4

_2011.doc. 

 

 

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 

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@studiecentralen.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@studiecentralen.fi. Ifall 

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

http://www.kylatoiminta.fi/!file/!id4506/files/attachment/SuomenKylatoimintary_nUutiskirje4_2011.doc
http://www.kylatoiminta.fi/!file/!id4506/files/attachment/SuomenKylatoimintary_nUutiskirje4_2011.doc
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi
http://www.bya.net/
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi

