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• ÅBF arbetar för ett Åländskt Leader 
• Portal för landsbygdsspecialister 
• EU:s ”Coastal Zone Management” (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram) 
• Finlandssvensk landsbygdsprofessur (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram) 

 
 
ÅBF ARBETAR FÖR ETT ÅLÄNDSKT LEADER 
Mikael Erickson, som är styrelseordförande och verksamhetsansvarig för Ålands 
Bildningsförbund (ÅBF), har redan börjat skissa för nästa EU-programperiod (2007-2013) ett 
”local rural program” (LRP) och bildandet av en ”local action group” (LAG) för Ålands del. 
Inom kort håller ÅBF ett möte angående LAG, dess styrelsemedlemmar och utarbetandet av 
LRP. Till mötet kommer även representanter från fastlandet/ministeriet och informerar om 
vad LEADER+ innebär för Åland. Senare i sommar eller på hösten kommer även ett 
informationsmöte med representanter från fastlandet (eventuellt Sverige) att hållas. 
 
PORTAL FÖR LANDSBYGDSSPECIALISTER 
Syftet med Portalen - Landsbygdsspecialisterna är att öka kunskapen om olika 
landsbygdsutvecklingsprojekt. Portalen gynnar de som arbetar med projekt eller inom 
organisationer som bedriver landsbygdsutveckling, samt övriga intresserade av projektarbete. 
Information finns om pågående och avslutade nationella och internationella projekt inom 
landsbygdsutveckling, speciellt inom trä-, metall- och livsmedelsbranscherna. På portalens 
anslagstavla kan man lämna meddelanden om möjligheter till projektsamarbete och behov av 
fackmän. Man kan också marknadsföra det som händer inom ens egna projekt. Portalen är i 
huvudsak finskspråkig, men man kan även använda svenska och engelska sökord. 
Användaren kan dock föra in uppgifter på sitt modersmål eller på projektets arbetsspråk. Att 
registrera sig som användare kostar 20 euro. Portalen finns på webbadressen 
www.maaseutuosaajat.fi, www.landsbygdsspecialisterna.fi. 
 
EU:s ”COASTAL ZONE MANAGEMENT” (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram) 
Utvärderingsrapporten från Miljöministeriets tillsatta arbetsgrupp blir klar på hösten 2005. 
Men innan dess håller arbetsgruppen ett möte i Korpoström 14.6, där ärendet behandlas 
ingående. Mötet är dock inte öppet för allmänheten, men däremot är nog alla välkomna till 
infotillfället 7.9 i Vasa. 
 
FINLANDSSVENSK LANDSBYGDSPROFESSUR (ingår i FPLU:s åtgärdsprogram) 
Frågan om en finlandssvensk landsbygdsprofessur är under beredning hos samhälls- och 
vårdvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa. Finansieringen torde i alla fall vara 
klar från alla parters sida. 
 
 
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 de lokala aktionsgrupperna, de 
regionala byaorganisationerna, Byaservice samarbetsgrupp, projektledare som jobbar inom 
Byaservice samt nyckelpersoner, d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 
organ. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-postadress: 
kenneth.sundman@multi.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-
sidor för mera info. 


