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 Kan man bo på landet och färdas med elbil? 

 Medför ökad polarisering mellan för och emot kommunreformen skada för 

kommunutvecklingen under 2010-talet? 

 Allt större förvirring i kommunreformen – stora vårdområden föreslås som alternativ 

till en eventuell strandad reform 

 Läs även detta: *Postutdelningen i glesbygden ett lönsamhetsproblem för Itella 

*Landsbygdsnätverket letar efter pärlor för tävlingen Bästa praxis 2012 

*Välfärdstjänster diskuteras på medborgarforum i Kronoby *Regionala 

framtidsverkstäder grunnar på regionernas egna behov *Experter ger goda råd på 

generationsväxlingskurs i Österbotten 

 

 

Cit: ”Hur lång tid har VI på oss?” 

Föreningen Hela Norden ska levas ordförande Inez Abrahamzon, som kallar sig 

glesbygdsfeminist, undrar hur länge det skall dörja innan vi fattar att landsbygd och 

glesbygd behövs. Hur mycket skall vi köra ner landsbygden och glesbygden i ”skiten” 

utan att göra bra saker? För detta kommer också att drabba de som bor i städerna (mat 

och energi) om vi inte har en levande landsbygd. (Sveriges Radios P1-program Studio 

ETT, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4926277). 

 

”Via min forskning gör jag vad jag kan för att försöka påverka folks bild eller vision 

av landsbygden, genom att visa på fakta och problem.” 

Landsbygdsprofessorn vid Åbo Akademi i Vasa Kjell Andersson om sina möjligheter 

att påverka utvecklingen på landsbygden (Västra Nylands veckoslutsbilaga Helg 21.1). 

 

”Det förefaller mycket märkligt att man i Tyskland har hittat plats för 22 000 

vindturbiner bland 82 miljoner invånare och att det är en utmaning att i Finland 

hitta plats för 1 130 turbiner bland 5 miljoner invånare, på samma yta.” 
VD:n på Mervento Patrik Holm som konstaterar att man i Tyskland varje år installerar 

750 nya vindturbiner, medan vi i Finland lyckats installera 130 vindturbiner totalt 

(Vasabladet 25.1). 

 

 

MÅNGA UNGA PÅ KRETAS LANDSBYGD BRYTER MOT TRADITIONELLA 

LEVNADSMÖNSTER VISAR DOKTORSAVHANDLING 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4926277


Nikoleta Ratsika har intervjuat 29 öbor på Kreta 

i åldrarna 16-25 år om hur de ser på framtiden 

och sin kommande yrkesutövning i ett samhälle 

som hastigt förvandlas från en traditionell 

jordbruksregion till en modern turistort. 

Doktorsavhandlingen, Between tradition and 

modernity: The occupational choices of young 

people in rural Crete (Mellan tradition och 

modernitet. Val av sysselsättning bland 

ungdomar från landsbygden på Kreta), är 

baserad på två kvalitativa fallstudier – byn 

Anogia, en liten relativt isolerad bergsby där 

boskapsskötsel dominerat under lång tid och byn 

Archanes, en jordbruksby med vinodlingar inte 

långt från öns huvudstad Heraklion. Resultaten 

visar att övergången från skola till arbete är 

central, och att deras attityder till fortsatt 

utbildning avgör deras framtida yrkesvale. De 

flesta ungdomar väljer att bryta med traditionella 

mönster och skaffa sig andra yrken än de 

förväntade. Enligt Ratsika finns det tre 

huvudmönster av attityder och beteenden bland 

de unga, den traditionella typen som frivilligt 

stannar kvar i byn och lever efter gamla 

levnadsmönster, den ambivalenta typen som 

antingen motvilligt är kvar i det traditionella 

levnadssättet eller väljer en mer modern livsstil 

men håller kvar vid traditioner och värden, samt 

den moderna typen som bryter mot traditionella förväntningar och ofta skaffar sig högre 

utbildning och andra yrken, vanligtvis i någon större stad. Nikoleta Ratsika, som är filosofie 

licentiat i socialt arbete, disputerar 3.2 vid institutionen för socialt arbete vid Umeå 

universitet. Uppgifterna är från ett pressmeddelande (26.1) från Umeå universitet och finns 

på universitetets hemsida under adressen http://www.samfak.umu.se/nyhet//.cid180570. För 

länk till avhandlingen se http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:475310. 

 

”DEN NYA LANDSBYGDEN” HAR KVINNLIGA FÖRTECKEN 

Utifrån sin forskning visar innehavaren av lands-

bygdsprofessuren vid Åbo Akademi i Vasa Kjell 

Andersson på framtidsmodeller för landsbygden, 

där byggstenar som tradition, kultur, och hantverk 

är givna, men där också social gemenskap och 

ekonomiskt tänkande ingår som nödvändiga 

enheter. Efter snart ett halvt år som ny innehavare 

av landsbygdsprofessuren har Andersson hunnit 

greppa den komplexa helheten som professuren 

innebär. Svårast i hans arbete är kanske det att 

kunna se hur förvandlingen på landsbygden yttrar 

sig. Det gäller att ställa krav på den egna förmågan, 

för man jobbar ju inte i ett vakuum, utan i en 

autentisk miljö där man själv är med om att forma 

http://www.samfak.umu.se/nyhet/.cid180570
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:475310


den. Andersson inför begreppet ”den nya landsbygden” och betonar kvinnans dominerande 

roll i den. ”Den nya landsbygden har starka kvinnliga förtecken. Faktum är att kvinnor går i 

spetsen för utvecklingen i den”, säger Andersson. De har en naturlig förmåga att ta tillvara de 

resurser som landsbygden har. Man kan kalla det mjuka värden, eftersom det kanske faller sig 

mera naturligt för kvinnan att stå för dem, medan män är mera fast vid traditionell 

landsbygdsproduktion som jord- och skogsbruk, samt jakt. Det förefaller som om män har 

svårare att tänka i nya banor, en skillnad som är en genomgående trend i vårt samhälle. Det 

finns också generella skillnader mellan landsbygder i vårt land, t.ex. landsbygden i 

Västnyland skiljer sig avsevärt från den i Österbotten. Västnyland är i stor utsträckning en 

pendlingsbygd, men här finns även mycket traditionellt som rullar på och till en del 

nyföretagsamhet med betoning på ekologi. I Österbotten idkar man traditionellt småskaligt 

jordbruk, vilket är t.o.m. mer än i Västnyland. Företagsamheten i Österbotten, som är starkast 

i hela Svenskfinland – Åland undantaget, har indirekt uppmuntrats i brist på större 

arbetsgivare. Man satsar bl.a. på växthusodling, småindustri och pälsnäring. Uppgifterna är 

från en längre artikel, skriven av Beatrice Londén, i tidningen Västra Nylands 

veckoslutsbilaga Helg (21.1).  

Politices doktor Kjell Andersson, installeras vid det samhällsvetenskapliga fakultetsområdet 

som professor i samhällsvetenskap med inriktningen rural forskning 3.2. Han håller sin 

installationsföreläsning Den sociologiska fantasin och landsbygden i Akademisalen, 

Academill, Strandgatan 2 i Vasa. Vid samma tillfälle, som är öppet för allmänheten, 

installeras två andra professorer vid Åbo Akademi i Vasa, professorn i finska språkets 

didaktik, filosofie doktor Michaela Pörn och professorn i specialpedagogik, pedagogie 

doktor Kristina Ström. Uppgifterna är från tidningen Meddelanden från Åbo Akademi (nr 1, 

20.1.2012) som kan läsas på http://web.abo.fi/meddelanden/pdf/Meddelanden_2012_1.pdf. 

 

KAN MAN BO PÅ LANDET OCH FÄRDAS MED ELBIL? 

Maria Blohm och hennes sambo har i 

flera år kikat på utvecklingen av elbilar. 

De skulle gärna vilja ha en, delvis för att 

försöka bidra till att minska koldioxid-

utsläppet. Bortsett från priset är det en 

sak som hindrat dem, de bor på landet. 

De har ca 30 km till Trollhättan och 

Alingsås, 60-70 km till Göteborg, Borås 

och Uddevalla. Skall de handla något 

mer än lite mat, så är det ungefär 30 km 

med något färdmedel som gäller. Elbilar 

har den nackdelen att de oftast inte går 

särskilt långt innan batteriet är tomt. 

Kan man vara miljövänlig på landet, 

där det nästan alltid betyder bilåkande? 

Blohm lånar en i-Miev från Mitsubishi, en elbil som enligt tillverkare kan köras ca 150 km på 

en laddning.  

Dag 1 

Från Vänersborg, där hon hämtat elbilen, hem till sig är det drygt fyra mil. Termometern låg 

på någon minusgrad och därför drog hon på lite värme, och hux flux kunde hon bara köra 60 

km. Det var Blohm inte riktigt beredd på, men hon kom hem välbehållen. 

Dag 2 

När barnen kommit hem från skolan bestämmer de sig för att åka och handla i Alingsås. 

Elbilen är fulladdad, men påstår att den bara kan gå 90 km på det. Eftersom det inte finns 

http://web.abo.fi/meddelanden/pdf/Meddelanden_2012_1.pdf


laddningsstolpar i stan, blir lösningen att plocka med sig förlängningskabel och satsa på att 

ladda bilen hos hennes pappa om så behövs. Fläkt, AC och vindrutetorkare används, vilket 

snabbt halverar den uppmätta körtiden på bilen. De har ungefär 38 km kvar att köra, medan 

avståndet till hemmet är 30 km. Med tanke på att de kommer att vara tvungna att ha fläkt, 

värme och vindrutetorkare på, blir valet att ladda en stund hos hennes pappa. De hade ungefär 

50 km att köra på, vilket räckte, även om barnen frös i bilen. Hon vred konstant på 

inställningarna till fläkten för att hitta ett läge där hon fick så mycket körtid som möjligt, 

samtidigt som hon såg ut genom rutorna. 

Dag 3 

Planen var att åka till Göteborg, där sambon redan befann sig, för att shoppa julklappar. Men 

dagen innan hade de svängt av i den korsning, där de skulle köra vidare för att komma till 

Göteborg, och då hade de 41 km kvar på mätaren. Avståndet därifrån till Göteborg är 45 km, 

så valet blev därför istället att köra några kilometer till ett grannsamhälle med lite bättre 

bussförbindelser, ställa bilen där och sedan färdas med buss och tåg till Ordvitsarnas Näste. 

Blohm hade kikat ut laddningsstolpar i centrala Göteborg för laddning, men kunde nu inte se 

hur det skulle fungera. Än så länge finns inte snabbladdning i Sverige, vilket kanske annars 

kan vara en stor fördel vid turer till stan, då man inte har 8 timmar på sig att ladda upp 

batteriet, eller på längre resor, då man kunde stanna och äta, och samtidigt ladda bilen upp till 

80 procent. 

Dag 4 

Med fulladdat batteri åker de enbart till närmaste samhället, men provar olika körstilar, 

acceleration, vad som drar ner eller upp körtiden. Om man kör utan fläkt, AC, 

vindrutetorkare, i rätt temperatur och hela tiden håller sig under Eco-markeringen på 

instrumentpanelen, då kanske, kanske 150 km är en sanning. Men en regnig höstdag, om man 

inte vill åka i en iskall bil med igenimmade rutor, då blir det snarare kanske 70 km kvar att 

köra på. 

Slutsats: Bortser man från att i-Miev kostar en 363 000 kronor, så faller det för Blohm på att 

det är snudd på omöjligt att bo där hon gör OCH köra den där bilen, i alla fall om hon har 

tänkt ha någon form av liv, och typ jobb. Uppgifterna är från Lilla Gumman – Sveriges första 

tekniksajt av tjejer. Texten av Maria Blohm kan läsas i sin helhet under adressen 

http://www.lillagumman.se/lilla-gumman-testar-kan-man-bo-pa-landet-med-elbil/. 

  

MEDFÖR ÖKAD POLARISERING MELLAN FÖR OCH EMOT KOMMUNREFORMEN 

SKADA FÖR KOMMUNUTVECKLINGEN UNDER 2010-TALET? 

I dag kan man uppfatta en allt djupare 

polarisering av åsikter, större skillnader i 

synsätt och ett förstärkt svartvitt-tänkande, 

antingen flaggar man starkt för eller emot 

kommunreformen. Det bildas olika "läger" 

som främst kommunicerar med sina egna 

anhängare. En djupare polarisering ökar 

misstroendet, som i sin tur kan ge skadliga 

transaktionskostnader, vilket kan leda till 

att förhandlingar och avtal bromsas upp, 

beslut försvåras och utvecklingsarbete 

avbryts – ett pris som också räknas i euro. 

”Det finns en reell risk för att det bristande förtroendet som polariseringen medför kommer 

att skada kommunutvecklingen under hela 2010-talet, samt förhållandet mellan kommunerna 

och förhållandet mellan kommunerna och staten.” På Kommunförbundets enhet för 

kommunutveckling och forskning tar de gärna på sig rollen som brobyggare. Deras bärande 

http://www.lillagumman.se/lilla-gumman-testar-kan-man-bo-pa-landet-med-elbil/


princip är och har varit, att olika slag och storlekar av kommuner i olika delar av landet bör 

vara representerade i projekten, för på så sätt kommer kommunfältets mångfald och olika 

verksamhetsmodeller att speglas i forskningsresultaten. I det pågående forskningsprogrammet 

ARTTU deltar t.ex. både sammanslagna kommuner och kommuner som omfattas av ett 

samarbetsområde, men även sådana kommuner som inte har fattat liknande beslut. 

Forskningsresultaten har redan nu visat att kommunsammanslagningar inte är den enda 

lösningen på kommunernas utmaningar, men de ger den största utvecklingspotentialen, dock 

också den största risken. Forskningen visar att även samarbetsområdena har gett positiva 

resultat. Frågorna och lösningarna är inte svartvita, något som är bra att komma ihåg, både när 

strukturreformen slutförs och när kommunreformen planeras och genomförs. Ett annat projekt 

som fungerar som brobryggare, är samarbetsprojektet mellan enheten för kommunutveckling 

och forskning och Audiapro Ab. Projektet är Nya generationens organisation och ledarskap 

(USO) med 30 kommuner av olika storlek och i olika delar av Finland – från Esbo till Salla 

och från Björneborg till Paltamo. Kommunernas verksamhetsmiljöer är så olika att en enda 

modell, exempelvis starka primärkommuner, inte räcker till i praktiken och inte klarar av de 

strategiska utmaningarna på 2020-talet. Det behövs olika lösningar som genuint beaktar de 

olika lokala förhållandena, kommunens roll i olika sammanhang och olika verksamhets-

kulturer. Det är att hoppas att också staten till fullo förstår riskerna som hela tiden ökar i och 

med polariseringen av kommunutvecklingen. Polariseringen ligger inte heller i statens 

intresse, och det gäller att hitta en motkraft till den skadliga polariseringsutvecklingen. 

Kommunförbundet har i sina ställningstaganden behandlat många aspekter, vilka kan dämpa 

en skadlig polariseringsutveckling – beaktande av regionernas olika förhållanden, genuint 

hörande av kommunerna och parlamentarism. Uppgifterna är från en webbkolumn (20.1) som 

skrivits av Kaija Majoinen, docent och utvecklingsdirektör på Kommunförbundet. Hela texten 

finns på http://www.kommunerna.net/sv/databanker/nyhetsbrev/kolumner/2012/Sidor/2012-

01-20-Majoinen.aspx. 

 

ALLT STÖRRE FÖRVIRRING I KOMMUNREFORMEN – STORA VÅRDOMRÅDEN 

FÖRESLÅS SOM ALTERNATIV TILL EN EVENTUELL STRANDAD REFORM 

Om regeringens försök att skapa starka primär-

kommuner strandar, anser omsorgsminister Maria 

Guzenina-Richardson (SDP) att man skall vara beredd 

att gå en annan väg och föreslår att man plockar bort 

vården från kommunens ansvar. Landet skulle 

organiseras i 15-20 vårdområden, där ett vårdområde 

skulle täcka omkring 300 000 invånare. Stats-

andelarna skulle styras till vårdområdet. Enligt 

omsorgsministern är regeringens första prioritet att 

via en kommunreform få till stånd stora primär-

kommuner som ansvarar även för vården. ”Men 

realiteterna är vad de är. Vi måste även bjuda andra 

modeller som alternativ. Nu bör vi se hur vi genom 

olika lösningar får till stånd de mest optimala 

resultaten i olika delar av landet”, säger Guzenina-

Richardson. Enligt förvaltnings- och kommunminister 

Henna Virkkunen (Saml) håller tidsplanen för 

kommunreformen. ”I höst ger vi riksdagen lagen som 

styr kommunstrukturen, helt enligt tidtabellen”, säger 

Virkkunen. En tjänstemannagrupp bereder ett förslag 

om kommunstrukturen, vilket skall bli klart till 
Österbottens Tidning 27.1.2012 

http://www.kommunerna.net/sv/databanker/nyhetsbrev/kolumner/2012/Sidor/2012-01-20-Majoinen.aspx
http://www.kommunerna.net/sv/databanker/nyhetsbrev/kolumner/2012/Sidor/2012-01-20-Majoinen.aspx


månadsskiftet. ”Det är bara den här arbetsgruppen jag gett en extra månad”, säger 

kommunministern angående det tjänstemannaförslag som skulle ha varit färdigt före 

årsskiftet. Meningen är att de nya kommunerna bildas år 2015. ”Förvirringen verkar nu vara 

total. Vi på fältet väntar och ser vad som händer”, säger Nykarlebys kommundirektör Gösta 

Willman, som menar att tågordningen med 20-70 utredningsmän och eventuellt bindande 

folkomröstningar om kommunfusioner innehåller en enorm laddning. Uppgifterna är från 

senaste veckas fredagsupplaga (27.1) av tidningarna Vasabladet och Österbottens Tidning 

och finns i en mycket kort version på bl.a. http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=186161. 

En klar majoritet av finländarna motsätter sig den skiss för kommunreformen, där antalet 

kommuner i det fasta Finland skulle krympa till ett sjuttiotal, visar en enkät som tidskriften 

Suomen Kuvalehti har gjort. Av de tillfrågade ger bara 26 procent sitt stöd för planen. 

Förslaget till ny kommunstruktur, som en arbetsgrupp vid finansministeriet tagit fram, kom 

ut i offentligheten för drygt två veckor sedan när Suomen Kuvalehti publicerade den 

version som tidningen kommit över. Över tusen finländare intervjuades av Taloustutkimus 

för enkäten om förslaget till ny kommunindelning. Uppgifterna är från webbplatsen ot.fi 

och finns under adressen http://www.ot.fi/Story/?linkID=186159. Suomen Kuvalehtis enkät 

finns på adressen http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/sk-tutki-kansa-sanoo-ei-

suurkunnille. 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

Postutdelningen i glesbygden ett lönsamhetsproblem för Itella 

Itella öppnar 500 nya servicepunkter på olika håll i landet fram till år 2016, då det skall finnas 

1 500 platser med postservice i landet. Men samtidigt lägger man ned egna postkontor. Enligt 

postlagen måste det finnas service på ett rimligt avstånd (preciseras inte exakt) från kundernas 

fasta adress. Det sänds allt färre brev, medan varor sänds allt oftare per post. Ungefär 80 

procent av besöken på posten gäller paket, enligt direktören vid Itella Petri Aaltonen. I fjol 

meddelade bolaget att man lägger ned ett 50-tal postombud och kring 20 av sina egna 

verksamhetsställen. Nya paketautomater och fler ställen där man kan skicka och ta emot sitt 

paket är därför vad Itella satsar på – ”den nya eran”. Problemet är att få postutdelningen i 

glesbygden att löna sig ekonomiskt. För folket på glesbygden kan det bli aktuellt med 

posttjänster på hjul, t.ex. så att paketen levereras av biblioteksbussen. Vidare kommer Itella 

att även erbjuda ny service på nätet, och det ska bli möjligt för kunderna att själva dirigera sin 

post. Uppgifterna är från (20.1) webbplatsen svenska.yle.fi och finns under adressen 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=235976. 

 

Landsbygdsnätverket letar efter pärlor för tävlingen Bästa praxis 2012 

Den andra upplagan av tävlingen Bästa praxis, som gäller fungerande praxis på landsbygden, 

håller just på att börja inom Finlands landsbygdsnätverk. Den riksomfattande tävlingen 

sprider info om utvecklingsprojekt som hänför sig till finländskt landsbygdsföretagande och 

som ökar landsbygdens livskraft, vilka har startats inom ramen för utvecklingsprogrammen 

för Finlands landsbygd. På så sätt prövas goda idéer och fungerande förfaranden även på 

andra orter i Finland. En praxis som har beviljats finansiering inom ramen för Programmet för 

utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland eller Programmet för utveckling av Ålands 

landsbygd under åren 2007–2013 kan delta i tävlingen för år 2012. ELY-centralerna och 

aktionsgrupperna bedömer tävlingsbidragen från sina områden före slutet av maj och de 

finansierade verksamheter, som anses vara de bästa, deltar i den riksomfattande tävlingen. 

Tävlingsvinnarna offentliggörs den 8 november på Landsbygdsgalan, som ordnas vid 

Musiikkiteatteri Palatsi i Tammerfors. Mer info om tävlingen med de sex olika kategorierna 

finns under adressen http://www.maaseutu.fi/parhaat kaytannot 2012. 
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Välfärdstjänster diskuteras på medborgarforum i Kronoby 

På Kommungården i Kronoby hålls 2.2 ett medborgarforum där man diskuterar 

välfärdstjänster och kommuninvånarnas deltagande och inflytande. Målet är särskilt att 

diskutera vilka åtgärder som borde beaktas i regionen för att utveckla social- och 

hälsovårdstjänsterna. Samtidigt är man intresserade av att höra om hurdana lokala aktiviteter 

och tjänster det redan finns i byarna. I diskussionen deltar professor Aila-Leena Matthies, 

KAMPA-projektets lokala utvecklare Johanna Lång och projektforskare Niina Rantamäki. 

Oavsett om man är kommunmedborgare, kommunal beslutsfattare eller annars intresserad av 

ämnet, så är alla välkomna på medborgarforumet. Kontaktuppgifter för mer information finns 

under webbadressen http://www.chydenius.fi/tutkimus/yhteiskuntatieteet/sosiaalityon-

tutkimus/hankkeet/kampa/kampa-julkaisut-1/kampa-julkaisut/inbjudan-kronoby. Se även 

adressen www.chydenius.fi/kampa. 

 

Regionala framtidsverkstäder grunnar på regionernas egna behov 

Vad finns det för efterfrågan på landsbygden? Hur drar man nytta av finansieringsmöjligheter 

från olika EU-fonder under pågående programperiod på basen av utvärderingar? Vad borde 

förbättras med den nya programperioden? Jord- och skogsbruksministeriet, 

landsbygdsnätverksenheten och Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) ordnar 15 

regionala framtidsverkstäder i samarbete med ELY-centralerna och landskapsförbunden. I 

arbetsverkstäderna tar man fram utvecklingsprogrammens begränsningar och funderar över 

vad man borde göra i framtiden för landsbygdsområdena i utnyttjandet av olika 

programverktyg och fonder. Genom arbetsverkstäderna får man med regionernas behov i den 

nationella beredningen och kan diskutera gemensamma ärenden som påverkar 

landsbygdsutvecklingen för olika regioner. Arbetsverkstädernas mål är att identifiera de 

regionala behoven, söka nya lokala idéer för den framtida landsbygdsutvecklingen och för den 

nya programperiodens beredning, samt ökad inverkan för utvecklingsprogrammen under 

pågående programperiod. Arbetsverkstädernas tidtabell blir klar i månadsskiftet januari-

februari. Arbetsverkstäderna tar avstamp under strategidagen som hålls i Vanda 7.2. 

Uppgifterna är från (17.1) YTR:s hemsida och finns med länkar till strategidagen i Vanda på 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/tulevaisuustyota_vuonna_2012.html. Se 

även Svensk Byaservice Nyhetsbrev (nr 4, 23.1.2012) på dess hemsida www.bya.net. 

 

Experter ger goda råd på generationsväxlingskurs i Österbotten 

Generationsväxling är det största som händer på en gård och det är viktigt att allt då går rätt 

till. Österbottens svenska producentförbund rf (ÖSP) ordnar nu en kurs för er som tänker 

generationsväxla. Det hålls tre tillfällen, eller 8.2 kl. 9.30-15.30 på Lannäslundskolan Optima 

i Jakobstad, 8.2 kl. 19-22 vid ABC i Vasa och 9.2 kl. 9.30-15.30 på Yrkesakademin i 

Österbotten (YA!) i Närpes. Man önskar att både den som planerar att överta gården, som den 

som kommer att sluta, deltar i kursen. Det är även bra att gå kursen några år innan 

generationsväxlingen genomförs. På kursen kommer man att få ta del av goda råd från 

experter. Det som behandlas är startstöd, avträdelsestöd, beskattningsråd, företagsstrategi och 

bankens roll, med föreläsare från Andelsbanken, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 

(LPA), Österbottens Svenska Lantbrukssällskap (ÖSL), ELY-centralen och Svenska 

lantbruksproducenternas centralförbund (SLC). Program och anmälningsuppgifter finns för 

varje tillfälle som länkar under webbadressen http://www.ösp.fi/sv/aktuellt.asp. 

 

 

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! 

http://www.chydenius.fi/tutkimus/yhteiskuntatieteet/sosiaalityon-tutkimus/hankkeet/kampa/kampa-julkaisut-1/kampa-julkaisut/inbjudan-kronoby
http://www.chydenius.fi/tutkimus/yhteiskuntatieteet/sosiaalityon-tutkimus/hankkeet/kampa/kampa-julkaisut-1/kampa-julkaisut/inbjudan-kronoby
http://www.chydenius.fi/kampa
http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/tulevaisuustyota_vuonna_2012.html
http://www.bya.net/
http://www.ösp.fi/sv/aktuellt.asp


 

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 

byaföreningarna 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. 

mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi
http://www.bya.net/
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi

