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• Mellanrapport för Leader+ visar på 1 447 nya arbetsplatser 
• Rapport klar över framtidsforum 2005 
• I dalarna har det blivit hög status att bo på landsbygden 
• ”Bo i skärgården” - seminarium om repopulation och inflyttning 
• Från information till interaktion – medborgarhörande 
• Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm ny medlem i SÖB 

 
 
MELLANRAPPORT FÖR LEADER+ VISAR PÅ 1 447 NYA ARBETSPLATSER 
Enligt Päivä Pylkkänen från Helsingfors univetsitets Ruralia-institut kommer de kvantitativa 
målen för LEADER+ att uppnås i slutet av programperioden eller utgången av år 2008. I den 
mellanrapport som blev klar i slutet av senaste år, framgår att man uppnått 60 % av målet för 
nya arbetsplatser på den finländska landsbygden, eller 1 447 st. Nya företag som grundats var 
257 st., vilket är 51 % av målet. Pylkkänen, som talade på ett möte för aktionsgrupper 11.4 i 
Helsingfors, konstaterade att LEADER+ har befrämjat demokratin och ökat invånares och 
sammanslutningars vetskap om projekt- och programarbete. Men en allmän brist är att man 
fortfarande inte får tillräcklig spridning på information om bra projekt och praxis. Under 
webbadressen http://www.kylatoiminta.fi/!view/!id480/body0=2244 finns mer att läsa. 
 
RAPPORT KLAR ÖVER FRAMTIDSFORUM 2005 
På hösten 2005 arrangerade statsrådets kansli, riksdagens framtidsutskott och sju 
landskapsförbund gemensamt sju regionala Framtidsforum 2005. Inbjudna var olika instanser 
för att dryfta de utmaningar och möjligheter som förändringen av befolkningens åldersstruktur 
för med sig, samt att utarbeta framtidsalternativ och åtgärder för framtidspåverkan. I 
evenemangen deltog inalles drygt 800 personer, vilka företredde ledande tjänste- och 
förtroendemän i kommunerna, statens regionalförvaltning, företag, högskolor och 
forskningsinstitutioner samt medborgar- och intresseorganisationer. Nu har en rapport, 
Tulevaisuusfoorumit 2005 - Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille, sammanställts från dessa 
forumen. Rapporten är på finska och kan läsas i sin helhet under webbadressen 
http://www.vnk.fi/julkaisukansio/2006/j02_tulevaisuufoorumit_2005/pdf/Tulevaisuusfoorumi
t_2005_net.pdf. 
 
I DALARNA HAR DET BLIVIT HÖG STATUS ATT BO PÅ LANDSBYGDEN 
Det är faktiskt så att 35 % av Dalarnas befolkning redan bor på landsbygden. Bakom 
statushöjningen för landsbygdsboendet, som man sett på senare år, ligger sådant som EU-
stöden och den tydliga inriktningen att satsa på landsbygden. Även om den totala stödsumman 
inte ökar (möjligheter till stöd är många), så är avsikten fortfarande på europeisk och nationell 
nivå att landsbygden skall stärkas. I och med alla de nya medlemsländerna har ju pengarna 
från EU inte ökat. Genom det nya landsbygdsprogrammet 2007-2013 skall det nu satsas på ett 
brett lokalt engagemang, där man räknar med partners som skola, polis, byagrupper, 
intresseorganisationer, Vägverket, Dalatrafik, Dala-MaTs, Tåg i Dalarna och föreningsliv. 
Hela artikeln från tidningen Dalabygden finns på HSSL:s hemsida under webbadressen 



http://www.dalabygden.se/ArticlePages/200603/22/20060322084506_DB862/200603220845
06_DB862.dbp.asp. 
... och här hemma trivs nylantisar på landet 
Enligt en undersökning som gjorts av Konsumentforskningscentralen, har flyttningsrörelsen 
mellan land och stad jämnats ut under de senaste åren genom att fler än tidigare flyttar ut på 
landet. De allt högre bostadspriserna förefaller påskynda utflyttningen från städerna. 
Attraktivast är landskommuner i närheten av städer, där inflyttarna trivdes bäst i sin nya 
boendemiljö. Det här och mer därtill kunde man läsa om i en artikel i torsdagens Vasabladet. 
 
”BO I SKÄRGÅRDEN” - SEMINARIUM OM REPOPULATION OCH INFLYTTNING 
I samma båt och Region Åboland/Utskärsdelegationen ordnar ett tvåspråkigt seminarium om 
repopulation (befolkningstillväxt) och inflyttning till skärgården 4.5 kl. 8.45-15.00 på 
Allaktivitetshuset Snäckan, Iniö. Genom att presentera nya forskningsresultat och goda 
exempel på vad som gjorts för att garantera en balanserad befolkningstillväxt, vill man lyfta 
fram nyttig information för beslutsfattare, invånare, personer som arbetar med lokal 
utveckling och andra intresserade. Med på seminariet finns även Joe Kelly, direktör för IRD 
Kiltimagh Ltd på Irland. Organisationen har genom sitt arbete utvecklats till en av de främsta 
organisationerna inom samhällsutveckling i Västeuropa med anmärkningsvärda resultat. 
Deras hemsida finns under webbadressen www.ird-kiltimagh.ie/. Anmälan till seminariet 
skall göras senast 2.5, tel. 02-4585351. Se även I samma båts Newsletter på webbadress 
http://www.sameboat.fi/arkiv/Newsletter%200406.pdf. 
 
FRÅN INFORMATION TILL INTERAKTION - MEDBORGARHÖRANDE 
Samarbetsgruppen SAG och Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar 
2.6 på kulturcentret på Hanaholmen ett seminarium om medborgarhörande, Från information 
till interaktion, erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, medborgarorganisationer och forskare i 
Finland och Sverige. Föreläser gör bl.a. andra finansminister Ulla-Maj Wideroos, ordföranden 
för SAG finansråd Marja Granlund och justitiedepartementets kansliråd i Sverige Berndt 
Lindholm. Deltagandet är kostnadsfritt, liksom lunchen. Anmälan skall göras senast 25.5 per 
e-mail till christina.lindh@vm.fi. För mer information och program se bilaga. 
 
FÖRENINGEN SVENSKA ÖSTERBOTTNINGAR I STOCKHOLM NY MEDLEM I SÖB 
Svenska Österbottens Byar r.f. (SÖB) har inlett samarbete med Föreningen Svenska 
Österbottningar i Stockholm, ett samarbete som kan medföra en hel del. Föreningen i 
Stockholm skall nu utlysa en tävling om vad denna ”by” skall heta (exempelvis Stockbyn 
eller Stockbotten). De har egen hemsida, www.osterbotten.nu, men kommer inom kort att få 
en ny sida via Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS). 
 
 
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@ssc.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webb-sidor 
för mera info. 


