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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Seminarium om framtidsscenarier i Tammerfors 
• Stödfrågor hör till Landsbygdsverkets viktigaste uppgifter 
• Byaråd avslutades i protest mot stängning av skola 
• Nyhetsbrevets lilla enkät - överlag nöjda läsare 

 
 
SEMINARIUM OM FRAMTIDSSCENARIER I TAMMERFORS 
Jord- och skogsbruksministeriet har under hela hösten haft en framtidsgrupp i arbete under en 
konsultfirma som heter Capful. Man har byggt upp fyra olika scenarier. Tre seminarier har 
hållits inom ramen för YTR och en projektgrupp har mellan seminarierna filat på tankarna 
och texterna. Rapporten är nästan klar. Det har diskuterats att man borde försöka använda 
detta gedigna (och dyra) arbete till något praktiskt, d.v.s. använda det när man gör upp 
strategier på lokal och regional nivå. Efter diskussioner med aktionsgrupper och 
byaorganisationer ordnas nu ett seminarium i Tammerfors 27.3 på hotell Victoria. Inbjudan 
och program bifogas. 
 
STÖDFRÅGOR HÖR TILL LANDSBYGDSVERKETS VIKTIGASTE UPPGIFTER 
I jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande (3.3) står bl.a. följande: 
”Till landsbygdsverkets viktigaste uppgifter hör frågor som gäller ansökan om stöd, 
behandling av stödansökningar och utbetalning av stöd, övervakning, rapportering och 
uppföljning av stöd samt upprätthållande och utveckling av datasystem. Jord- och 
skogsbruksministeriets arbetsgrupp har kommit med ett förslag till verkets uppgifter. 
Projektets styrgrupp kommer att behandla förslaget inom de närmaste veckorna. 
Utgångspunkten för beredningsarbetet har varit ett modernt och kundinriktat 
genomförandeorgan.” 
Under webbadressen http://www.mmm.fi/tiedotteet2/tiedote.asp?nro=2125 finns hela 
pressmeddelandet. 
 
BYARÅD AVSLUTADES I PROTEST MOT STÄNGNING AV SKOLA 
Byarna Kuusaa och Jokela i Haapajärvi beslöt vid ett gemensamt möte, att avsluta det 
gemensamma byarådet i protest mot stängning av skolan. Från mötet meddelades också att 
många, både riksbekanta och internationellt uppmärksammade evenemang upphör, som 
Kuusaa maraton, ett internationellt arbetsläger, skolans gröna flagg, vänortskontakterna i 
Irland och Ryssland samt nattpilkningen i Kuusaa. Det här kunde man läsa om i en notis i 
måndagens Jakobstads Tidning. 
 
NYHETSBREVETS LILLA ENKÄT - ÖVERLAG NÖJDA LÄSARE 
Enkäten vi gjorde under januari hade tre frågor: Hur ofta läser ni Nyhetsbrevet? Är 
informationen relevant? Är regionala spridningen bra? Tolv av de svarade läser Nyhetsbrevet 
varje vecka, medan två läser det ett par gånger i månaden eller färre. Likaså tycker tolv läsare 
att informationen är relevant, medan en ansåg att det kunde vara mera läsvärt om metoder och 
vetenskap inom landsbygdsutveckling, samt vad som händer inom EU- och landsbygdsstöd. 



En person kunde inte ta ställning som ny läsare av brevet. På frågan om den regionala 
spridningen är bra, ansåg nio personer att den var bra, medan två läsare tyckte att den kunde 
vara bättre. En person ansåg att läsarna själva kunde bli bättre på att sända in bidrag. Två 
läsare kunde inte ta ställning. Allt som allt svarade drygt hälften av läsarna (14 av 26 
personer) på vår enkät om Nyhetsbrevet. Svensk Byservice tackar för de avgivna svaren och 
hoppas, med Er läsares hjälp, kunna göra Nyhetsbrevet än mer läsvärt! 
 
 
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. 


