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Cit: ”Hittills finns det dock inte så många exempel på smarta samgångar där 

landsbygdens roll är genomtänkt.” 

Professorn i regionalvetenskap vid Vasa universitet Hannu Katajamäki om att en väl 

planerad strategisk kommunsammanslagning, där man reellt och mångsidigt tar 

hänsyn till landsbygdens särdrag, kan vara till stor nytta också för landsbygdens 

invånare och en början till en attraktiv och konkurrenskraftig ny kommun (Vasabladet 

26.1). 

 

”Skandaler är ett rimligt pris för en levande demokrati. Därför förtjänar politiker 

som solkats av skandaler en ny chans.” 

Arja Alho, själv med lång karriär som politiker bakom sig, menar att skandaler är 

mediernas drivmedel men de spelar även en roll för demokratins funktionsduglighet 

genom att lyfta fram missförhållanden som inte annars skulle tas upp till diskussion 

(Vasabladet 29.1). 

 

”Jag har inte kokat den soppan, men jag hamnar att diska.” 

Skärgårdsnätens styrelseordförande och VD Mikael Grannas om att det åländska 

andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber lämnat in en stämningsansökan till Ålands 

tingsrätt där man anklagar Skärgårdsnäten för att ha misskött sitt uppdrag att bygga ut 

fibernätet på Åland. Trots datastrul även i Åboland för ca två veckor sedan, där 



svenska samarbetspartnern Telenors grejor gick sönder, så tror Grannas att 

Skärgårdsnäten fortfarande har en framtid. Man har en samhällsuppgift att fylla och 

fiber har framtiden för sig. De kommersiella operatörerna har inget intresse av 

periferin (Åbo Underrättelsers nätupplaga 27.1). 

 

 

INVESTERINGAR I NY INFRASTRUKTUR GÖR BEFOLKNINGEN UTANFÖR 

STORSTÄDERNA FATTIGARE 

Enligt forskaren Lars Westin vid CERUM vid Umeå Universitet glömmer vi lätt bort att stora 

nationella satsningar, inte bara kopplar samman människor, utan också aktivt bidrar till att 

omfördela hela befolkningens samlade förmögenheter. Förut talades om att väg bryter bygd, 

men i dag så tömmer samma vägar samma bygder. I dag håller den gamla nationalstaten 

Sverige på att lösas upp och bändas isär av starka ekonomiska krafter, vilket märks inte minst 

i spänningarna mellan landets allt starkare tillväxtcentra och dess avfolkningsbygder. Därför 

har enligt Westin, som talade på forumet för transport- och kommunikationsfrågor 

Transportforum 2011 i Linköping i januari, Sveriges investeringar i ny infrastruktur också 

kommit att bli en kraftfull faktor, som inte bara kopplar samman människor, utan också bidrar 

till att omfördela befolkningens hela förmögenhet. Det är bara en tidsfråga innan befolkningen 

som bor utanför storstäderna inte längre ställer upp på att betala för den infrastruktur som gör 

dem själva allt fattigare. Westin ser regionaliseringen som ett sätt att skapa en politisk 

motkraft, vilken kan svara mot de växande ekonomiska spänningarna och även bromsa 

utflyttningen och därmed påverka omfördelningen av förmögenheten. I dagsläget är det därför 

ett stort bekymmer att den samhällsekonomiska effektiviteten enbart mäts med nationella mål 

för ögonen, då de regionala spänningarna förblir osynliga i sådana kalkyler och den nationella 

politiken får inte chansen att på sakliga grunder göra de rätta avvägningarna. Svenska 

Trafikverkets strategiansvarige Torbjörn Suneson menar bl.a. å sin sida att Trafikverket helt 

enkelt måste se utmaningarna utifrån ett systemperspektiv och gynna det som han kallar 

kreativitetens geografi som finns kring storstäderna, samtidigt som de måste ta hänsyn till 

arbetsfördelningens geografi som handlar om handel och transporter av olika slags resurser. 

Ovanpå allt detta krävs en effektiv energianvändning. Uppgifterna är från en artikel i 

Gränsbrytning – Nyheter om regioner och regional utveckling i Norden (1/2011), skriven av 

dess chefredaktör Per Holmström. 

 

HINDER FÖR BREDBANDSUTBYGGNAD IDENTIFIERADE – RAPPORT OM 

UTMANINGAR VID UTBYGGNAD I HELA SVERIGE 

Den svenska regeringen beslutade i mars 2010 att tillsätta ett Bredbandsforum inom 

regeringskansliet för att främja utbyggnaden av bredband i hela landet. Nu är då en av 

Bredbandsforums arbetsgrupper Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet, vars 

uppgift alltså är att ta reda på vad som hindrar en utbyggnad av bredband i hela landet, färdig 

med sin rapport. Man har identifierat sju områden: 

1. oförutsägbara marknadsförutsättningar på grund av regulatorisk osäkerhet 

2. brister i tillgång till spektrum och villkor för spektrumtilldelning 

3. kommunala ageranden som motverkar konkurrens, utbud och infrastrukturutbyggnad 

4. befintlig infrastruktur utnyttjas inte effektivt 

5. ogynnsamma villkor för, och rättigheter till, att få bygga ny fysisk infrastruktur 

6. svagheter i avtalsprocessen avseende marktillträde 

7. otillräckligt med stimulerande åtgärder i ekonomiskt ogynnsamma områden 

Gruppens ordförande Georgi Ganev, som är affärsområdeschef på Telenor, konstaterar att alla 

bjudit till i det gemensamma arbetet på ett mycket konstruktivt sätt, trots att flera i 

arbetsgruppen är konkurrenter. Ganev är positivt överraskad över den stora uppslutning man 



fått i arbetsgruppen om en gemensam bild av de främsta hindren för fortsatt utbyggnad av 

bredband i hela landet. Han hoppas regeringens Bredbandsforum skall spela en mycket viktig 

roll framöver i att också hitta lösningarna på de hinder de pekat ut. Tanken med 

Bredbandsforum är att det skall vara en viktig mötesplats, en arena för dialog och samverkan 

mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska 

bredbandsmarknaden. Målet är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad 

samverkan om utbyggnad av bredband för att nå målen som anges i regeringens 

bredbandsstrategi. Bredbandsforum skall bl.a. identifiera hinder för utbyggnad av bredband 

och sedan aktivt arbeta för att undanröja dem. Rapporten baserar sig på intervjuer med ett 40-

tal företag och organisationer, som fått ge sin bild av vilka utmaningar och hinder de upplever 

som störst i sina respektive verksamheter vad gäller bredbandsutbyggnaden. För att ytterligare 

fördjupa diskussionerna, har två workshops och en hearing med även deltagare från 

marknaden genomförts. De aktörer som har kommit in med information, representerar bl.a. 

stora och små infrastrukturägare, kommuner, branschorganisationer, myndigheter, 

tjänsteleverantörer, mobil- och fastnätsoperatörer, samt kommunikationsoperatörer. De andra 

två arbetsgrupperna, Nytta med bredband och Finansieringsmöjligheter för bredband, 

fortsätter med sina arbeten och kommer att leverera senare under året. Uppgifterna är från ett 

av Näringsdepartementets pressmeddelande från 27 januari, samt från själva rapporten 

Utmaningar vid utbyggnad av bredband i hela landet (del 1 och 2), vilka finns att läsas i sin 

helhet under webbadresserna http://www.regeringen.se/sb/d/14223/a/159725, 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/97/25/cec9dd3d.pdf (rapporten del 1) respektive 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/97/25/c50b2025.pdf (rapporten del 2). 

 

LAGLIGA RÄTTEN TILL BREDBAND DYR HISTORIA FÖR GLESBYGDSBOR 

Tommy Sandbacka i Närpes, som kartlägger intresset för att ansluta byn Helenelund till 

fibernätet, har ca tjugo underskrifter för utbyggnad av stamnätet. Men det behövs fler av byns 

drygt trettio fastigheter för att utbyggnaden skall kunna påbörjas. Sandbacka är inte ensam om 

att samla in namnunderskrifter, för liknande utredningar görs runt om på den finländska 

glesbygden. Orsaken är ju rätten till bredband på 100 Mbit/s år 2015. Men redan den lagliga 

rätten till bredband kommer att bli en dyr historia för dem som bor på glesbygden. ”Alla vill 

ha tillgång till ett snabbt Internet, men vi som bor ute i glesbygden hamnar att betala ett högt 

pris. I Helenelund handlar det om en anslutningsavgift på ca 2 000 euro och jag har full 

förståelse för att det finns de som tycker att det blir för dyrt och tackar nej”, säger Sandbacka. 

Han är av den åsikten att statens finansieringsandel borde vara större, för som det nu är faller 

en för stor del av kostnaden på hushållen. Anders Ek, VD för det lokala bredbandsbolaget 

Dynamonet som ansvarar för utbyggnaden av stamnätet i Helenelund, är hoppfull och tror att 

tillräckligt med hushåll ansluter sig för att projektet skall kunna genomföras. Tjugo 

underskrifter bara i Helenelund borde räcka. Nu krävs det att man får med ca trettio hushåll 

till i byarna Töjby och Träskböle som också omfattas av projektet. Även Ek menar att statens 

stöd inte är tillräckligt. Det är endast utbyggnaden av stamkabeln som är stödbar, och 

dessutom tvingas kommunerna delta och bekosta en stor del av utbyggnaden. Statens andel av 

kostnaderna för utbyggnaden av stamnätet i Helenelund är drygt en tredjedel, ca 20 000 euro 

(bredbandsprojektet i Helenelund beräknas uppgå till 60 000 euro där staten står för en 

tredjedel och Närpes stad samt Dynamonet för resten). ”I praktiken är statens stöd inte ens en 

tredjedel om man beaktar att abonnentförbindelserna, som kan vara två kilometer långa, 

byggs utan stöd. Det betyder att statens andel i det här projektet är ca 10–15 procent”, säger 

Ek. Det är just på den här punkten som han anser att det nationella bredbandsprojektet brister, 

men konstaterar att Helenelund ligger bra geografiskt och att fastigheterna ligger relativt nära 

det planerade stamnätet. Ek frågar sig hur det skall bli möjligt att förse glesbygdsorter som 

ligger tiotals kilometer från stamnätet med bredband. Han menar att det närmast är en utopi, 

http://www.regeringen.se/sb/d/14223/a/159725
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/97/25/cec9dd3d.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/97/25/c50b2025.pdf


att alla av de drygt fem procent av befolkningen som bor i glesbygden skall ha tillgång till 

höghastighetsbredband om fyra år. Uppgifterna är från Hufvudstadsbladet (31.1) och finns på 

dess nätupplaga under adressen http://www.hbl.fi/text/inrikes/2011/1/31/w58279.php. Se även 

texten här under. 

 

NÄSTA GENERATIONS DATANÄTSUPPKOPPLING KAN INTE SKE PÅ 

KOMMERSIELLA GRUNDER FÖR LANDSBYGDEN – ELLER? 

Vi skall ha tre saker klara för oss: så gott som alla fastigheter (hushåll) skall för eller senare 

kopplas upp till omvärlden via en fast fiberanslutning. Eftersom hushållen använder allt större 

datamängder i sin kommunikation, så börjar koppartrådens överföringsförmåga vara utnyttjad 

till maximum och måste bytas ut mot fiber. Till detta kommer att människan är mera mobil i 

dag än förr i världen. Som komplement till den fasta förbindelsen till huset sker uppkoppling 

till mobiltelefonen, bärbara datorn, iPaden o.s.v. via nät som är kombinerat av fiberkabel och 

radioteknik, där de sista metrarna till den mobila apparaten är trådlös. Slutligen så konkurrerar 

inte dessa två kommunikationssätt med varandra. Båda behövs och skall finnas parallellt. Ett 

land, en region, en kommun, ett hushåll, en individ borde ta den nya teknologin i bruk så 

tidigt som möjligt. Samhället kan inte vänta och hoppas att det sker av sig självt. Sedan skall 

någon ta på sig kapitalkostnaden. Att nästa generations datanätsuppkoppling skulle ske på 

kommersiella grunder, är teoretiskt och för landsbygden omöjligt. Detta syns i det svaga 

intresse bland marknadens aktörer för det finansieringsinstrument (gratis pengar)som staten 

genom sin Bredband 2015-strategi byggt upp. Det är ingen överraskning för oss som i 

närmare tio år arbetat med denna problematik, men en helomvändning har skett på 

ministerienivå. Omsatt i praktisk handling finns dock mycket kvar att göra. I och för sig har 

staten via sin strategi bestämt sig för att bidra med 33 procent av investeringskostnaden i den 

verkliga glesbygden, men under förutsättning att kommunen bidrar, beroende av ekonomisk 

ställning, med 8, 22 eller 33 procent. Den privata aktören, som vinner upphandlingen, skall stå 

för 34 procent. Dessa pengar får endast användas till s.k. stamnätsdelar av nätet, medan 

hushållet som förväntas ta en fiberuppkoppling, för att det hela skall gå ihop, skall betala för 

en sträcka motsvarande 2 kilometer. Eftersom denna finansieringsform är riktad till verklig 

glesbygd med långa avstånd mellan husen, blir den summa hushållen skall lägga ut orimligt 

stor. Man kan förstå hushållens svaga intresse, men också den kommersiella kraften som inte 

får ekonomi i ett nät av denna karaktär att gå ihop, trots gratis pengar. Hur kan man då 

förvänta sig att hela Finland skall byggas ut på kommersiell grund? En alternativ lösning är att 

byggandet trots allt sker kommersiellt, där hushåll som köper en fiberanslutning skulle få en 

skattelättnad i form av skatteavdrag, t.ex. 500 euro, samt att nätbolag skulle beviljas statslån 

eller statsgaranterat lån för att finansiera investeringen i startskedet. På sikt betalar så 

hushållen för drift, underhåll och andra löpande kostnader på ett genomskinligt sätt, och 

nätbolaget avkortar sitt statslån. Bra skulle det vara om dessa nät dessutom skulle vara s.k. 

öppna nät, där slutkunden fritt kan välja tjänster från olika serviceproducenter. Texten är från 

en något längre artikel till ett kommande nummer av tidningen Maaseutu Plus – Landsbygd 

Plus. Skribenten Ulf Grindgärds är specialplanerare på Österbottens förbund. 

 

FÅ FASTIGHETSÄGARE I GLESBYGDEN BLIR TVUNGNA ATT INVESTERA I 

DYRA RENINGSVERK – MILJÖUTSKOTTET PRECISERADE SITT BETÄNKANDE 

Bråket om den omstridda förordningen om hur avloppsvattnet skall renas i glesbygden har 

varit en riktig långkörare. Men 25.1 fick den sin lösning när riksdagens miljöutskott 

preciserade de lagändringar som krävs och den nya förordningen. Den stora nyheten är att 

undantaget blir regeln, vilket betyder att den strängare kravnivån som krävde att 90 procent av 

organiska ämnen, 85 procent av totalforsforn och 40 procent av totalkvävet skall renas finns 

kvar, men bara på känsliga områden, stränder och grundvattenområden, medan resten skall 

http://www.hbl.fi/text/inrikes/2011/1/31/w58279.php


skötas enligt den lägre kravnivån, eller 80, 70 respektive 30 procent. Det är kommunerna 

själva som definierar vilka områden som är känsliga. Sist och slutligen är det ca 100 000 av 

landets 300 000 glesbygdsfastigheter och 50 000 stugor som kommer att beröras av kraven på 

avloppsvattenrening. En av orsakerna är det undantag som befriar 68 år fyllda från 

reningsskyldigheten, vilket inte gäller nybyggen. En annan orsak är att kommunerna kan ge 

befrielse för fem år i taget till arbetslösa eller långvarigt sjuka som inte har råd att genomföra 

avloppsreningen. Enligt planerna skall lagändringen och den nya förordningen träda i kraft i 

mitten av mars, och om fem år skall avloppsvattensystemen finnas i befintliga byggnader som 

inte är knutna till det kommunala avloppet. Uppgifterna är från senaste veckas 

onsdagsupplaga (26.1) av Hufvudstadsbladet. Se även meddelande (från 25.1) från Riksdagen 

under adressen http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/22.htx?id=3887, 

samt miljöutskottets betänkande (MiUB 18/2010), som finns (på finska) under adress 

http://www.riksdagen.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ymvm_18_2010_p.shtml. 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

”Matkriser blir vanligare i framtiden” – riksdagsman Mats Nylund under ÖSP:s 75-

årsjubileum 

Riksdagsledamoten och ordföranden för Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) Mats 

Nylund påpekade under förbundets 75-årsjubileum 22.1 att de kommande åren kommer att 

medföra stora förändringar. ”Den största är jordens växande befolkning. Vi prognostiseras 

vara 9,2 miljarder år 2050. Trots att spannmålsproduktionen globalt har ökat kraftigt, har 

den per person räknat minskat ända sedan 1980-talet. Allt talar för att vi tyvärr kommer att få 

se många så kallade matkriser de närmaste åren med kraftiga prisvariationer och ökad svält i 

de allra fattigaste länderna. Efterfrågan på mat kommer att öka kraftigt och all den areal som 

lämpar sig för matproduktionen ska också hållas i bruk och kunskapen bibehållas. De 

österbottniska producenterna står redo”, lovade Nylund, som framhöll att den österbottniska 

bonden har alltid anpassat sig till omvärldens förändringar och kommer att göra så i framtiden 

också. För ÖSP är det en hederssak att vara med och skapa förutsättningar för det. 

Uppgifterna är från senaste tisdagsupplaga (25.1) av tidningen Syd-Österbotten. 

 

Kemi ”olyckligaste kommunen” – minst olyckliga invånare finns på Åland och i 

Österbotten visar undersökning 

Finlands ”olyckligaste människor” bor i Kemi, Forssa och Lahtis, medan Vasa återfinns på 

50:e, Jakobstad på 59:e och Mariehamn på 75:e plats bland de olyckliga enligt en 

undersökning av Ilta-Sanomat. I andra änden av listan, alltså de som är minst olyckliga, är den 

svenskspråkiga dominansen stor. Listan avslutas med idel åländska och österbottniska 

kommuner, varav de fem sista kommunerna i omvänd ordning toppas av Vårdö på 342:a, 

Larsmo på 341:a, Pedersöre på 340:e, Saltvik på 339:e och Jomala på 338:e plats. Som mått 

användes tio index, bl.a. befolkningens åldersstruktur, brottsstatistik, sociala problem och 

röstningsaktivitet. Statistiken härrörde från åren 2008-2010. Uppgifterna är från Vasabladets 

och Ilta-Sanomat nätupplagor och finns på http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=141236 

respektive http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/Suomen%20onnettomimmat%20kunnat%20-

%20katso%20lista/art-1288364438878.html. Enligt Vasabladet (26.1) torde kvällstidningen 

använda sig av en webbportal som Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller under 

adressen http://uusi.sotkanet.fi. 

Tidningen Ilta-Sanomat har även jämfört och rangordnat landets kommuner enligt kriterier 

som antas återspegla hur väl kommunerna tar hand om sina äldre. Här är Storå bäst i landet 

med Närpes som fyra, Korsholm som femtonde och Oravais som 21:a. Larsmo är på plats 289 

och Vasa på 313:e av 326 kommuner (Åland är inte med). Bland de fjorton kriterierna, som 

man hittar bland social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer för servicen till äldre, 

http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/pubman/templates/22.htx?id=3887
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finns andelen som är över 85 år i kommunen, vilket kan vara en delförklaring till att större 

städer (och Larsmo) kommer längre ner på listan – att många äldre anses vara bra för 

äldrevården. Övriga kriterier är bl.a. hur stor andel som bor hemma, hur stor andel som får 

hemvård, hur stor andel som har full folkpension, sjukhusbesök och medicinanvändning. 

Uppgifterna är från senaste veckas onsdagsupplaga (26.1) av Vasabladet. 

 

Utö lockar inflyttare – hembygdsföreningens hyresbostäder står sällan tomma 

Avbefolkningen av skärgården är något som oroar i skärgården, men Utö, Finlands sydligaste 

bebodda ö och långt från fastlandet, är ändå en av de öar som lockar inflyttare. Utö 

hembygdsförening grundade ett bolag för några år sedan och köpte fastigheter som blev 

tomma efter att militären flyttade från ön år 2005. Enligt inflyttningskoordinator Karl-Erik 

Sjöberg är meningen att kunna erbjuda attraktiva hyresbostäder på ön, vilket är en 

förutsättning för att locka inflyttare. Det här verkar också fungera, eftersom alla de tio 

bostäder som hyrs ut också för tillfället är uthyrda, och flera står även i bostadskö, berättar. 

Många planerar först att bo här ett år, en vistelse som ofta förlängs till två eller tre år. 

Uppgifterna (från 28.1) är hämtade från YLE:s Internytt och finns under adressen 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=206983. 

 

Nordisk konferens i Åbo söker bästa lösningar för hållbar utveckling i Östersjöregionen 

En nordisk konferens om hållbar utveckling, Lösningar nära, tillsammans, samlar en stor 

mängd experter, aktörer inom kommunsektorn och representanter för näringslivet från hela 

Östersjöområdet till Åbo 31.1–2.2. Under de tre dagarna kommer man att söka nya lösningar 

för t.ex. samhällsplanering, hållbara trafiksystem, bekämpning av klimatförändringen och 

användning av förnybar energi. Statsminister Mari Kiviniemi öppnar konferensen, där även de 

nordiska samarbetsministrarna kommer att närvara och diskutera bl.a. huruvida 

klimatförändringen innebär ett hot mot den nordiska välfärdsmodellen. Under den andra 

dagen (1.2) offentliggörs Östersjöområdets bästa praktiska lösningar för bekämpning av 

klimatförändringen. Målsättningen är att dela positiva erfarenheter om nya innovationer och 

tillvägagångssätt, samt att erbjuda framför allt kommuner och andra aktörer på lokal nivå 

genuint användbara och genomförbara idéer. Evenemanget kommer att breda ut sig till hela 

Åbo, eftersom konferensen även har en del evenemang öppna för allmänheten. I och med 

konferensen startar Finlands ordförandeskapsår för Nordiska ministerrådet med klimat som 

tema och målet att göra Norden till en ännu starkare och enhetligare klimataktör. 

Evenemanget, som förväntas ha över 500 deltagare, organiseras av miljöministeriet, 

undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, 

finansministeriet, Finlands Kommunförbund, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga 

Finland, Åbo stad, samt Östersjöstädernas förbund. Uppgifterna är från miljöministeriets 

pressmeddelande (från 25.1) som finns på ministeriets hemsida under adressen 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=374543&lan=sv&clan=sv. Mer info finns på 

konferensens webbplats http://www.lösningar2011.fi/. 

 

Låt dig inspireras av bygdeentusiasten, ordlekaren och eldsjälspyromanen Bengt 

Gustavsson – ännu finns plats 

Bengt Gustavsson från Värmland i Sverige och VD för BolagsBolaget håller i dag och i 

morgon tre seminarier i Österbotten om bygdebegeistring och ledarskap. Allt Gustavsson 

pratar om har han gjort själv, och det är just de mänskliga resurserna och gemenskapandet 

som han vill lyfta fram. Arrangör är Aktion Österbotten rf i samarbete med flera parter. Man 

kan ännu anmäla sig, så meddela genast om deltagande! 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=206983
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=374543&lan=sv&clan=sv
http://www.lösningar2011.fi/


 
 

Landsbygds-rådslaget i Pedersöre hålls om en vecka 

Det femte Landsbygds-rådslaget ordnas 7.2 kl. 18-21 på Hotell Polaris i Edsevö, Pedersöre. 

Ordföranden för Svenska Temagruppen (SveT) inom YTR, riksdagsman Mats Nylund, 

öppnar tillfället – det tredje i Österbotten. Syftet med Landsbygds-rådslagen är att plocka ut 

de viktigaste problemen i respektive region och komma överens om hur vi skall tackla dem. 

Arrangör är Svenska Temagruppen inom YTR. Anmäl er redan nu till rådslaget, dock senast 

4.2, till Svensk Byaservice: Kenneth Sundman på e-mail kenneth.sundman@studiecentralen.fi, 

tel. 06-320 4151, eller Peter Backa på mobil 040 595 0444. Programmet för rådslaget i 

mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi


Pedersöre finns under adressen http://www.bya.net/document.asp?id=4ugqaezylx7. Se även 

inslag från senaste rådslaget (17.1) i Närpes, som kunde följas på nätet, på www.bya.net 
(inslaget finns i två delar, klicka på More i nedre bildrutan). 

 

Närdemokratin i byn synas på seminarium i Helsingfors – kom ihåg anmälan! 

På Huvudposten, Mannerheimplatsen 1 C, i Helsingfors hålls 9.2 kl. 18-22 ett tvåspråkigt 

seminarium om demokrati, Närdemokrati i byn – direkt och representativ. Tillställningen, 

som öppnas av ordföranden för Svenska Temagruppen (SveT) inom landsbygdsutvecklingen 

Mats Nylund, har följande sakkunniganföranden: Byns nya utmaningar i en ny 

verksamhetsmiljö med professor och ordförande Eero Uusitalo från YTR/SYTY som talare, 

Medborgarinflytande i närsamhället med specialplanerare Niklas Wilhelmsson från JM och 

Kommunens närdemokratiarbete med sakkunnig Christell Åström från Kommunförbundet. 

Dessutom ges Regeringens syn på närdemokratins betydelse av förvaltnings- och 

kommunminister Tapani Tölli från finansministeriet. En panel med de politiska partierna om 

Närdemokratin i framtiden står även på programmet, samt diskussioner. Målgruppen för 

seminariet är personer med ansvar och intresse för närdemokratifrågor, närmast på nationell 

eller regional nivå, samt naturligtvis för alla "demokratientusiaster". Som arrangör fungerar 

SveT/Svenska studiecentralen och Finlands Kommunförbundet. För mer info och anmälan, 

som görs så fort som möjligt, kontakta Peter Backa på mobil 040 595 0444 eller via e-

mailadressen peter.backa@studiecentralen.fi. 

 

 

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.bya.net/document.asp?id=4ugqaezylx7
http://www.bya.net/
mailto:peter.backa@studiecentralen.fi
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi
http://www.bya.net/
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi

