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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 
 

• Watershed councils - sammanslutningar för avrinningsområden  
• Låt byalagen bli trafiksäkerhetsexperter 
• Visvardi - metod för hållbarhetsredovisning 
• Navigator-utbildning hjälper er bli bättre på att hitta och få kontakt med er målgrupp 
• Lär känna andra landsbygdsutvecklare på bal i solf 
• Byarådet ser inte något ljus i tunneln för sin bybutik i pensala 

 
 
WATERSHED COUNCILS - SAMMANSLUTNINGAR FÖR AVRINNINGSOMRÅDEN 
Joy Gipson är i Finland för att utröna om det finns möjligheter för ett utvecklingssamarbete 
mellan byar i vårt land och kommuner i Oregon. Hon studerar på institutionen för planering, 
kommunalpolitik och ledarskap vid universitetet i Oregon och praktiserar nu under hösten hos 
Svensk Byaservice/Svenska studiecentralen och Suomen Kylätoiminta ry - Byaverksamhet i 
Finland rf (SYTY). I en kommande artikel till tidningen Maaseutu Plus - Landsbygd Plus 
skriver hon om ”watershed councils”, alltså slag av sammanslutningar för avrinningsområden, 
vilka sköts av lokala aktörer. En av de här sammanslutningarna, The Stony Brook-Millstone 
Watershed Association, har som sin uppgift att förbättra medvetandet om miljöfrågor, skydda 
vattenkvaliteten och -mängden, samt ge stöd vid anmärkningar mot markanvändningsbeslut. 
Ett rent avrinningsområde erbjuder en utmärkt vattenkvalité såväl som inkomst från turism, 
liksom hög livskvalité, som är så attraktivt för affärsverksamhet och för människor med hög 
utbildning. Dessutom minskar kostnader för vattenåtgärder och flodkontroller. 
Sammanslutningarna arbetar för att påverka kommunplanerarna, så att dessa befrämjar eller 
kräver förändringar, t.ex. vad gäller gator och parkeringshus. Man arbetar även för en 
minskad nedsmutsning, både innanför och utanför kommungränserna. Sammanslutningarna 
arbetar politiskt och ”från person till person” för att övertyga lokala företag, egnahemsägare 
och jordbrukare, att förändra skadliga vanor. De är respekterade informationskällor, då de har 
representanter från alla sektorer - från företagare till vanliga medborgare, från kommunalt 
styre till organisationer. 
 
LÅT BYALAGEN BLI TRAFIKSÄKERHETSEXPERTER 
I svenska kommunen Mark har Sven-Olof Carlsson, m-politiker och ordförande i Marks 
trafiksäkerhetsråd, framfört förslag vid senaste mötet att utnyttja byalagens lokalkännedom 
om infrastrukturen, till att bli ett slags ”trafikrapportörer”. Carlsson vill bredda 
representationen i trafiksäkerhetsrådet, där representanter från kommunen, polisen, 
trafikskolan, NTF Väst, motorklubbarna, pensionärs- och handikapporganisationerna samt 
föräldraföreningar sitter. Varje byalag (17 st.) skall utse en trafiksäkerhetsexpert som blir en 
länk till landsbygdsutvecklaren, som är tänkt att ingå i trafiksäkerhetsrådet från och med nästa 
år. Uppgifterna är från en artikel i tisdagens upplaga av Borås Tidning och kan läsas under 
webbadressen http://www.borastidning.se/bt/btartikel.asp?version=292122. 
 
VISVARDI - METOD FÖR HÅLLBARHETSREDOVISNING 



VisVardi handlar om hållbarhetsredovisning och är ett redskap för att hjälpa organisationer, 
att visa vilka värden man skapar i samhället. VisVardi, som utgått från social redovisning, 
fokuserar främst på sociala och miljömässiga insatser, vilket skall bidra till skapandet av ett 
hållbart samhälle. Genom att använda VisVardi-metoden, får man tillgång till metoder, 
verktyg, exempel och tips som finns samlat i VisVardibanken. Metoden, som presenterades 
för första gången i juni i Stockholm, har utvecklats av Studieförbundet Vuxenskolan 
(Sverige), Svenska studiecentralen (Finland) och Svenska kyrkan (Sverige) inom ett nordiskt 
samarbetsprojekt. Läs mer om VisVardi på webbadressen www.visvardi.se. 
 
NAVIGATOR-UTBILDNING HJÄLPER ER BLI BÄTTRE PÅ ATT HITTA OCH FÅ 
KONTAKT MED ER MÅLGRUPP 
Svenska studiecentralen (SSC) ordnar en utbildning i uppsökande verksamhet, riktad till 
organisationer med social och mångkulturell inriktning, till folkhögskolor och andra 
organisationer som arbetar med utbildning och som behöver bli bättre på att nå fram till 
målgruppen. Navigator-utbildningen erbjuder konkreta metoder för uppsökande verksamhet, 
som kan tillämpas i den egna organisationen, som ett sätt att bredda deltagarunderlaget i den 
egna verksamheten. Som föreläsare fungerar bl.a. Helena Wachowiak från Fältarna på Åland, 
Dan-Anders Ventus från kyrkans diakoniverksamhet, Göran Lundström från Söderköpings 
barn- och ungdomsprogram, Liselott Assarsson och Katarina Sipos Zackrisson som forskat 
kring deltagaridentiteter i vuxenstudier. Utbildningen varvas med föreläsningar och 
diskussioner. Deltagarna gör även en plan över hur den egna organisationen kan bli bättre på 
uppsökande verksamhet. Utbildningen, som är gratis, hålls i Vasa och består av 2 x 2 
närstudiedagar, 26-27.10 och 27-28.11. För mer information och anmälan, kontakta 
Metodcentrets koordinator Marina Lindell på tel. +358 (0)6-320 4152 eller e-mailadress 
marina.lindell@methodcentre.com. Kursprogrammet finns i sin helhet på Metodcentrets 
hemsida under webbadress http://www.methodcentre.com/upload/Navigator-kursprogram.pdf. 
 
LÄR KÄNNA ANDRA LANDSBYGDSUTVECKLARE PÅ BAL I SOLF 
Svenska Österbotttens Byar rf (SÖB) och Studiefrämjandet i Österbotten rf ordnar 
Landsbygdsbal för landsbygdsutvecklare 21.10 kl. 19 på Hemmersgården i Solf. Balen 
öppnas av SÖB:s ordförande Ulf Grindgärds. Vidare kommer det att ges en sammanfattning 
av POMO+ -programmet 2000-2006, gästtal av landsbygdsprofessor Erland Eklund och Tine 
Sylvest, samt kungörelse av årets by 2006 i svenska Österbotten och en projektpresentation av 
olika POMO+ -projekt. Det finns plats för ca 100 personer. Klädseln är mörk kostym och 
priset 25 euro. Anmälan görs snarast till Katarina Westerlund, tel. 050-313 2769 eller e-
mailadress katarina.westerlund@osterbotten.fi. Hela programmet finns på SÖB:s hemsida 
under webbadress http://www.byar.fi/document.asp?id=hyp80m6vjg. 
 
BYARÅDET SER INTE NÅGOT LJUS I TUNNELN FÖR SIN BYBUTIK I PENSALA 
Köpkraften i österbottniska Pensala räcker inte längre till för att hålla bybutiken vid liv. I 
slutet av denna månad stängs den. Pensala byaråd har diskuterat det uppkomna läget, men 
något koncept för hur bybutiken skall få en fortsättning, har man inte. Byarådet, som stått för 
en tredjedel av hyran, ser inte någon lösning i att de skulle höja sin andel av hyran. Det räcker 
inte för att få verksamheten lönsam för den som driver bybutiken. Pensionärernas och barnens 
köpkraft räcker inte till för att hålla bybutiken vid liv. Att driva bybutiken på ideell basis, är 
likaså en omöjlighet enligt byarådets ordförande Sven Ek. Uppgifterna är hämtade ur en 
artikel i tisdagens upplaga av Jakobstads Tidning. 
 
 
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 Byaservice samarbetsgrupp, 
nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala organ, projektledare 
som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala byaorganisationerna 
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@ssc.fi. 
Skriv mycket kort och undvik bilagor. Hänvisa hellre till webbsidor för mera info. 
 
Ifall någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela i så fall till e-mailadressen 
ovan. 


