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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 
• Primärnäringarna på landsbygden – doktorsavhandling analyserar frågan om ”Nya 

varor och tjänster på landsbygden” 
• Päivi Kujala chef för nätverksenheten 
• EU-konferens diskuterade fördelar med bredband på landsbygden 
• YTR gav grönt ljus för en Svensk Temagrupp inom landsbygdsutveckling 
• Skärgårdsseminarium diskuterar skärgårds-, kust- och vattenområdens gemensamma 

ärenden 
• Nytt nyhetsbrev från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva 
• Över två kilometer till brevlådan – svenskt byalag vänder sig till EU-kommissionen 

för andra gången 
 
 
PRIMÄRNÄRINGARNA PÅ LANDSBYGDEN – DOKTORSAVHANDLING 
ANALYSERAR FRÅGAN OM ”NYA VAROR OCH TJÄNSTER PÅ LANDSBYGDEN” 
Politices licentiat Kjell Anderssons doktorsavhandling i socialpolitik New Rural Goods and 
Services – the Foundation of the New Countryside består av sju tidigare publicerade artiklar, 
samt en sammanfattande introduktion kring begreppet New Rural Goods and Services eller 
”Nya varor och tjänster på landsbygden”. I den sammanfattande artikeln resonerar Andersson 
om den vetenskapliga diskussionen (främst den västeuropeiska) om landsbygdsutvecklingens 
förutsättningar och inriktning under de senaste decennierna. Centrala frågor är bl.a. 
omstruktureringen av jordbruket, utflyttningen från städerna, landsbygden som en plats för 
konsumtion, samt natur- och miljöskydd. Den övergripande frågan handlar om i vilken 
utsträckning landsbygdens nya roller och funktioner, med tillhörande ekonomisk verksamhet i 
anslutning till ”nya rurala varor och tjänster”, kan ersätta de traditionella primärnäringarna på 
landsbygden. I de enskilda artiklarna behandlas bl.a. näringslivets omvandling i 
Skärgårdshavet under den senare delen av 1900-talet, användningen av EU:s 
strukturfondsmedel i några finländska regioner, utvecklingen av turist- och serviceekonomin i 
fem länder/tio regioner i Europa, utvecklingen av turismen i tre finländska landskommuner, 
samt framväxten av ett ”projektsamhälle” i anslutning till regional- och landsbygdsutveckling. 
Flera av artiklarna har tillkommit inom ramen för EU-projektet RURBAN, i vilket forskare 
vid Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH) vid Helsingfors universitet medverkade 
under åren 2002-2005. Kjell Andersson verkar för närvarande som t.f. universitetslektor i 
sociologi vid SSKH. Disputationen ägde rum vid samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 
vid Åbo Akademi i Vasa i dag. Som opponent vid disputationen fungerade professor Giorgio 
Osti från universitetet i Trieste, medan kustos var professor Erland Eklund. Under 
webbadressen http://www.abo.fi/press/svenska/disputationer/2007_06_01_ka.html finns 
pressmeddelandet som gavs ut innan disputationen. Se även webbadressen 
http://sockom.helsinki.fi/forum/index.html för information om forsknings- och 
samarbetscentret FORUM vid SSKH. 
 
PÄIVI KUJALA CHEF FÖR NÄTVERKSENHETEN 



Agroforstmagister och agronom Päivi Kujala har utnämnts till chef för 
landsbygdsnätverksenheten från 1.6. Hon inleder arbetet i dag. Landsbygdsnätverksenheten 
fungerar under jord- och skogsbruksministeriet som självständig enhet. Landsbygdsnätverket 
skall, i samarbete med deltagande landsbygdsorganisationer, informera om möjligheter och 
uppnådda resultat angående Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland och 
Landsbygdsutvecklingsprogrammet för Åland. Landsbygdsnätverksenheten kommer att verka 
i Seinäjoki. Kujala har tidigare fungerat som landsbygdschef på Alavo stad från år 1997. 
Sedan januari 2007 har hon varit tjänsteledig och verkat som landsbygdsnätverkets planerare 
på jord- och skogsbruksministeriet. Tidigare har Kujala fungerat bl.a. som landsbygdsombud 
för Etelä-Pohjanmaan Maaseutukeskus samt som instruktör för Kalajoki-Rautios 4H-förening. 
Päivi Kujala, som är hemma från Vindala, har hus och familj i Alavo. Pressmeddelandet (på 
finska) från i dag finns på jord- och skogsbruksministeriets hemsida under webbadressen 
http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/070601_nimitys.html. 
 
EU-KONFERENS DISKUTERADE FÖRDELAR MED BREDBAND PÅ 
LANDSBYGDEN 
I mitten på maj (14-15.5) hölls en konferens i Bryssel om fördelar med bredband på 
landsbygdsområden och mindre utvecklade regioner, Bridging the Broadband Gap – Benefits 
of broadband for rural areas and less developed regions. Under de två dagarna konferensen 
pågick deltog omkring 780 personer. De slutsatser man kom fram till fick en bred 
samstämmighet bland konferensdeltagarna och påvisade åtgärdsområden hos de olika 
intressenterna. För mer information (på engelska) från konferensen, med bl.a. länkar till 
slutsatserna man kom fram till på konferensen och prisvinnare inom europeiska 
bredbandsprojekt 2007, gå in på Europeiska kommissionens hemsida under webbadressen 
http://ec.europa.eu/information_society/events/broadband_gap_2007/index_en.htm. 
 
YTR GAV GRÖNT LJUS FÖR EN SVENSK TEMAGRUPP INOM 
LANDSBYGDSUTVECKLING 
Sekretariatet för Landbygdspolitikens samarbatsgrupp YTR godkände i tisdags en Svensk 
Temagrupp (SveT) inom landsbygdsutveckling. Till protokollet fogades även en anteckning 
om att Åland kan delta med en representant. Byasekreterare Peter Backa på Svensk 
Byaservice blir temagruppens sekreterare. Som dess ordförande fungerar Svenska Finlands 
folktings ordförande och riksdagsledamoten Ulla-Maj Wideroos. I början av hösten skall en 
projektplan lämnas in för år 2008, som är till grund för finansieringen. På Svensk Byaservice 
hemsida under webbadressen http://byaservice.web.mios.fi/document.asp?id=iwqsoppuodr 
finns förslaget till en finlandssvensk temagrupp för landsbygdsutveckling, vilket godkändes. 
 
SKÄRGÅRDSSEMINARIUM DISKUTERAR SKÄRGÅRDS-, KUST- OCH 
VATTENOMRÅDENS GEMENSAMMA ÄRENDEN 
Skärgårdsdelegationen, Egentliga Finlands förbund och Luhango kommun arrangerar ett 
tvåspråkigt och öppet skärgårdsseminarium Saaristoseminaari 2007 om skärgårds-, kust- och 
vattenområden 4-5.6 i Luhango. Målet för seminariet är att diskutera Finlands skärgårds-, 
kust- och vattenområdens gemensamma och aktuella ärenden, särskilt ärenden som hör till 
region-, kommun-, energi- och hälsopolitiken, samt utvecklingen av sjövägsförbindelser. 
Målgrupper är representanter för skärgårdskommuner, skärgårds-delkommuner, kommuner 
med kust- och vattendrag och landskapens organisationer, samt statliga myndigheter, byaråd 
och organisationer med intresse för ämnet. Som seminariets ordföranden fungerar 
Skärgårdsdelegationens ordförande Mikaela Nylander, delegationens vice ordförande Lauri 
Metsämäki och Luhangos kommundirektör Reijo Urtti. För mer information och program (på 
finska) se webbadressen http://www.luhanka.fi/?s=20&tid=29. Anmälan till seminariet (för 



närvarande har över 100 deltagare anmält sig) kan ännu göras 1.6 till Merja Pennanen på e-
mailadress merja.pennanen@intermin.fi eller tel. 09-1604 4535, 040 551 9926. 
Deltagaravgiften är 64 euro/person och betalas till inrikesministeriets konto på NORDEA, 
166030-107139. Avgiften inkluderar kaffe och mat.  
 
NYTT NYHETSBREV FRÅN RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA 
Innehållet i det nyligen utkomna nyhetsbrevet (nr 2, maj 2007) från Riksorganisationen Hela 
Sverige ska leva (HSSL) är bl.a. följande: 

• Hela Sverige ska leva har ny ledning 
• Mer om Karl-Erik Nilsson och Inez Abrahamsson 
• Vår nya styrelse 
• Goda nyheter från regeringen 
• Nya stadgar och namnändring 
• Tryckt i press och politik 
• Var står vår rörelse år 2012? 
• Färskt från trycket – Vi ordnar bredband 
• Landsbygdsriksdagen 2008 – Lycksele 
• Göteborg får länsbygderåd 
• Ny personal på HSSL:s kansli 

Nyhetsbrevet kan läsas på Hela Sverige ska levas hemsida under webbadressen 
http://www.bygde.net/file.php/fs/p1nuk6-Gvbdof96PyXqpmAmPXI7NvZ6KOi5Yc3tw5wK-
vFNSq38DsigdQbQ_1LJD.pdf?target_filename=HS.hemsidan.pdf.  
  
ÖVER TVÅ KILOMETER TILL BREVLÅDAN – SVENSKT BYALAG VÄNDER SIG 
TILL EU-KOMMISSIONEN FÖR ANDRA GÅNGEN 
Byn Årböle i svenska kommunen Tierps är ett av många exempel på hur svenska staten slår 
till reträtt på landsbygden. Möjligheterna att verka och bo på landsbygden, urholkas då 
självklar service försvinner. Flera av Årböles invånare och företag har mer än två kilometer 
till närmaste brevlåda. I ett betänkande från 2006 rekommenderar dessutom 
tillsynsmyndigheten för Posten, Post- och Telestyrelsen (PTS), ett största avstånd till 
postlådan på 1 000 meter. Men trots det har Årböleborna fortfarande över två kilometer till 
sina postlådor, vilket de inte är ensamma om. PTS räknar med att det finns sammanlagt ca 
6 500 hushåll och företag som har mer än 1 000 meter till postlådan. Årböleborna vägrar ge 
upp kampen om en självklar postservice. Redan hösten 2005 skrev man till EU-kommissionen 
i ärendet, men då hänvisade kommissionen till PTS´ pågående utredning. Eftersom regeringen 
och inte heller Posten bryr sig om PTS´ rekommendation, går nu Årböleborna till EU-
kommissionen för andra gången, för att få veta om man där anser att Posten uppfyller sina 
direktiv. Helhjärtat stöd har man av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Under 
webbadressen http://www.bygde.net/?class=cmn_News&method=showItem&id=680 finns 
pressmeddelandet från Hela Sverige ska leva och länk till Årböles brev, som tillställdes EU-
kommissionen. 
Enligt ett EU-direktiv skall posten delas ut vid varje fysisk eller juridisk persons bostad eller 
hemvist fem dagar i veckan. De nordiska länderna har ett undantag för femdagarsutdelning 
som gäller 1 100 mer svåråtkomliga hushåll i skärgård och på fjäll. 
 
 
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! 



 
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. 
 
Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma 
med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@ssc.fi. Ifall någon inte vill 
ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan. 


