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• Rurbanitet - ett ord för dagens verklighet 
• Flyttströmmar dryftades på seminariet ”Bo i skärgården” 
• Förening 2006 - ta del av festivalens rika utbud! 
• Gemensamt seminarium för aktionsgrupperna och TE-centralerna 
• ÖNB med i arrangerandet av malmgård marknad 

 
 
RURBANITET - ETT ORD FÖR DAGENS VERKLIGHET 
Lektorn vid Helsingfors universitet och den blivande finlandssvenska landsbygdsprofessorn 
Erland Eklund sprider gärna ordet rurbanitet, vilket enligt honom speglar dagens verklighet 
bättre än urbant och ruralt, alltså det stadsmässiga respektive det landsbygdsaktiga. Begreppet 
kan även tjäna som en brygga mellan två något motstridiga synsätt på landsbygden, som säte 
för ett konkurrenskraftigt jordbruk och bioenergiproduktion och som natur och 
naturskyddsobjekt. Mellan dessa två poler placerar Eklund in fenomen som hållbar turism, 
kultur och ny djurhushållning. Erland Eklunds tema på den nordiska landsbygdskonferensens 
(11-12.5) första dag i Vasa var Forskningens roll och uppgift - från forskning till praktik. 
Eklund delar in landsbygdsforskningen i tre kategorier: de traditionella 
lantbruksvetenskaperna (vars betydelse krymper i samma mån som andelen lantbrukare), 
regionalvetenskaperna och forskning kring landsbygdsutveckling. Då det gäller 
landsbygdsutveckling, finns det en s.k. europeisk landsbygdsutvecklingsmodell, som dels är 
kritisk mot den agro-industriella utvecklingen, men också till den gamla CAP-politik som EU 
i tiden initierade. CAP-politiken fokuserar på effektivitet, strukturrationalisering och 
konkurrenskraft, medan den europeiska landsbygdsutvecklingsmodellen vill något annat: 
hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det som eftersträvas är en ny 
multifunktionell landsbygd. Enligt Erland Eklund bromsas den här riktningen av 
landsbygdsutvecklingen av förvaltningens sektorstruktur, bristande rådgivningssystem, 
landsbygdens dåliga gehör för nya urbana konsumtionsmönster och regional sårbarhet, t.ex. 
om ett dominerande företag på en mindre ort lägger ner verksamheten, skall det mycket 
landsbygdsutveckling till för att väga upp det. I dagens Vasabladet kan man läsa mer om den 
första dagen av den nordiska landsbygdskonferensen. 
 
FLYTTSTRÖMMAR DRYFTADES PÅ SEMINARIET ”BO I SKÄRGÅRDEN” 
I samma båt och Region Åboland/Utkärsdelegationen arrangerade ett tvåspråkigt seminarium, 
Bo i skärgården, om repopulation och inflyttning till skärgården senaste vecka (4.5) på 
Allaktivitetshuset Snäckan i Iniö. Under seminariet fick deltagarna (26 st.) ta del av såväl 
konkreta och lokala åtgärder som forskningsresultat och trender gällande flyttströmmar. På 
plats var representanter för projektledare, forskare och inflyttare. Flera av talarna poängterade 
vikten av att lyfta fram ”det speciella” i marknadsföringen av glesbygden och nämnde 
skärgården som ett område med mycket potential. Irländaren Joe Kelly, som fungerar som 
direktör för IRD Kiltimagh-bolaget, www.ird-kiltimagh.ie/, var inbjuden till seminariet för att 
berätta om de åtgärder som vidtagits i Kiltimagh-området på Irland för att befrämja 
befolkningsutvecklingen. Lokala aktörer har i slutet av 1980-talet grundat ett bolag för att 
skapa arbetsplatser, erbjuda bostäder och utveckla områdets trivsel. Det viktigaste i deras 



verksamhet har varit att få unga människor och familjer att stanna på området, vilket har 
vitaliserat och piggat upp både det lokala sociala livet och ekonomin. De har på ett 
imponerande sätt lyckats knyta ihop områdets olika nyckelpersoner och aktörer till 
utvecklingsverksamheten. Vid seminariet presenterades även den nya s.k. 
repopulationsstrategin, som uppgjorts för Åbo skärgård och som en del av LEADER-
programmet. Strategin utgår ifrån de nyckelfaktorer som är avgörande för en positiv och 
balanserad befolkningsutveckling och den kommer att börja förverkligas i och med den nya 
EU-perioden, som börjar 1.1.2007. Materialet från seminariet håller på att sammanställas. 
 
FÖRENING 2006 - TA DEL AV FESTIVALENS RIKA UTBUD! 
Det blir finlandssvensk föreningsfestival, Förening 2006, i Vasa 8-10.9. Festivalen, som riktar 
sig till finlandssvenska organisationer, föreningar, grupper och andra intresserade, har som 
mål att presentera och utveckla föreningsverksamheten i Svenskfinland. Programmet är digert 
med intressanta föreläsningar, workshopar, diskussioner och debatter på fredagen. Man tar 
upp allt från frågor om marknadsföring, ekonomi, miljö, maktstrukturer, unga och Internet till 
retorik och alkoholkultur. Bland föredragshållarna finns bl.a. specialmedarbetare Stefan 
Svenfors, mediakonsulenten Christoffer Wiik och riksdagsledamoten Janina Andersson. Det 
blir även debatt med ungdomar om att vara ung och föreningsaktiv. Under lördagen 
presenterar organisationer, föreningar och grupper sin verksamhet i form av aktiviteter för att 
visa på den mångfald av verksamhet som bedrivs i Svenskfinland. Det blir även allsång på 
torget i Vasa med Anders Lundin. Medverkar gör Kometfabriken, Jennie Storbacka, Anna 
Stenlund och Charles Plogman. Arrangörer för föreningsfestivalen, den andra i ordningen, är 
KulturÖsterbotten/Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur och Svenska 
studiecentralen i Vasa. Ingen deltagaravgift uppbärs och busstransporter från olika delar av 
Svenskfinland är gratis. Övernattning och traktering sker till subventionerat pris på hotell i 
stadens centrum. Anmälan skall göras senast 15.6. För mer information, program och 
anmälning se webbadressen http://forening.huset.fi. Man kan även kontakta projektledaren 
Eva-Helén Ahlberg, tel./mobil 06-324 2280, 050 337 0367 eller e-mailadress eva-
helen.ahlberg@svof.fi. 
 
GEMENSAMT SEMINARIUM FÖR AKTIONSGRUPPERNA OCH TE-CENTRALERNA 
Aktionsgruppernas och TE-centralernas gemensamma seminarium ordnas 23-24.5, så att 
tisdagen (23.5) är gemensam dag och onsdagen (24.5) är gruppernas egen dag. Seminariet 
hålls på Helsinki Congress Paasitorni, http://www.paasitorni.fi/. Anmälan och behov av 
eventuell special diet görs senast 15.5 på e-mailadress terhi.vesterinen@kylatoiminta.fi. Man 
får vara max två deltagare per grupp. Deltagarna får programmet genast då det blir klart. 
 
ÖNB MED I ARRANGERANDET AV MALMGÅRD MARKNAD 
Den traditionella Malmgård marknaden i Pernå arrangeras 24.9. Den anrika herrgården, som 
400-års jubilerar, bildar en härlig kuliss för höstens skördeprodukter och hantverk, där 
närmaten är representerad under marknaden. Efter att landsbygdsutvecklingsprojektet Eko 
från Nyland avslutats i februari 2006, har ansvaret för arrangemang och administration 
överförts till bl.a. Östra Nylands Byar (ÖNB) och Malmgård egendom, tillsammans med 
lokala när- och ekomatproducenter och hantverkare. Aktuell information om marknaden får 
man genom att följa med informationen på ÖNB:s nätportal http://www.ita-
uudenmaankylat.fi/default.asp?document_id=52. Anmälningar till marknaden tas emot av 
Mia Aitokari, e-mailadress mia.aitokari@wildemans.inet.fi, som även ger mer information på 
mobil 040 550 4402. Östra Nylands Byar rf är en tvåspråkig byasammanslutning, som 
fungerar som takorganisation för de lokala byaföreningarna. ÖNB fungerar i hela landskapet, 
samt i den närliggande regionen. Idag har föreningen ca 60 medlemmar från 14 kommuner. 



ÖNB främjar samarbete byar emellan och fungerar som kontaktlänk till de nationella 
takorganisationerna Suomen Kylätoiminta ry - Byaverksamhet i Finland rf och Svensk 
Byaservice. Föreningen administrerar även lokala projekt och skapar gemensamma 
målsättningar för landsbygdsutveckling. 
 
 
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. 


