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Cit: ”Många av dem som besöker mässan är sådana som vill byta livsstil och komma 

bort från trångboddheten och osäkerheten som finns i många tätorter i 

Mellaneuropa.” 

Regionutvecklingschefen vid Företagshuset Dynamo Stefan Skullbacka om den 

holländska mässan Emigration Expo som årligen samlar omkring 11 000 besökare. I 

februari åker en delegation från Sydösterbotten (och förmodligen från Jakobstad) på 

en handfull personer, bl.a. Skullbacka och Ulf Grindgärds, till Utrecht för att locka 

holländare till regionen (Vasabladet 31.12.2011). 

 

”Om hälften av kommuninvånarna är mot fusion, är det dumt av politikerna att inte 

följa kommuninvånarnas vilja, eftersom det var politikerna som beslöt att ordna en 

folkomröstning.” 
Riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta (SDP), som leder den politiska 

uppföljningsgruppen för regeringens kommunreform, godkänner inte 

sjundeåpolitikernas agerande mot folkomröstningen i fusionsfrågan enligt tidningen 

Länsi-Uusimaa (http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/88613-maarit-feldt-ranta-

rusikoi-siuntion-kuntaliitospaatosta). Feldt-Ranta uppmanar nu sjundeåpolitikerna att 

sätta sig kring samma bord för att få till stånd en kompromiss. Fusionen med Lojo och 

Nummi-Pusula har två gånger med minsta möjliga marginal fått grönt ljus i Sjundeå 

(webbplatsen svenska.yle.fi, http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=235261). 

 

”Förutom att jag får betalt för skogen (virket) precis som tidigare, så får jag via 

vindkraftverken betalt för marken en gång till. För mig är det som att både äta 

kakan och ha den kvar.” 

http://www.lansi-uusimaa.fi/artikkeli/88613-maarit-feldt-ranta-rusikoi-siuntion-kuntaliitospaatosta
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Sten Olsson på Bondön utanför Piteå som hyr ut mark till vindkraftverksbolag 

(tidningen Ny Teknik, 6.1). 

 

 

FLATAKLOCKSMODELLEN – LANDSBYGDSSÄKRING UTGÅENDE FRÅN 

SVERIGES GEOGRAFISKA MITTPUNKT 

I den svenska regeringsförklaringen 2006 

togs en samlad strategi för att stärka 

landsbygdens utvecklingskraft fram, vilken 

lämnades till Sveriges riksdag 2009. Det 

som kännetecknade landsbygdsstrategin var 

att alla departement i regeringskansliet var 

involverade i arbetet, vilket var unikt. Man 

hade dialog i stor omfattning med olika 

aktörer och organisationer för att få input 

för vad strategin skulle innehålla. År 2010 

gjordes en uppföljning av strategin med 

156 insatser för att stärka landsbygdens 

utvecklingskraft. Nu går man vidare och 

bildar en arbetsgrupp inom Regeringskansliet med i stort sett samtliga departement som 

deltagande med uppgift att identifiera tillsammans vilka beslut, processer, propositioner och 

andra aktiviteter som spelar stor roll för landsbygdens utvecklingskraft, och utifrån det 

försöka samarbeta i ett tidigt stadium för att säkerställa att landsbygdens utvecklingskraft 

beaktas i de här besluten, processerna. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har pratat om 

Flataklocksmodellen – Flataklocken är enligt ett beslut från 1947 Sveriges geografiska 

mittpunkt och ligger i Medelpad. Flataklocksmodellen innebär att alla beslut skall analyseras 

utifrån vilka konsekvenser det får i Flataklocken. Det är två frågor som skall ställas: gör ett 

beslut att det blir lättare eller svårare att leva där och innebär beslutet fler eller färre jobb i 

Flataklocken? Alltså en form av landsbygdssäkring som är väldigt viktigt i det här 

sammanhanget. Eftersom Sveriges tillväxt är summan av alla regioners och landsbygders 

tillväxt, behöver således alla departement involveras i landsbygdsstrategin. Sverige har inte 

råd med att vissa regioner, landsbygdsområden inte presterar i enlighet med vad de har 

förutsättningar för. Det handlar alltså om tillväxt och jobbskapande, och för att skapa 

utvecklingskraft på landsbygden, behöver således många politikområden involveras och 

samarbeta. Det behövs utbildning, service (både social och kommersiell), infrastruktur, vägar, 

bredband, kulturpolitiken, näringspolitiken o.s.v. Utöver arbetet med samarbetsgruppen inom 

Regeringskansliet, kommer man att starta ett landsbygdsforum (mötesplats, arena), där 

regeringen kan presentera landsbygdspolitiken inom olika områden, men även en arena där 

regeringen kan ha en diskussion, dialog med olika aktörer och organisationer med ca två 

möten per år. Uppgifterna är från en intervju (från 12.12.2011) med departementsrådet på 

Landsbygdsdepartementet Christina Nordin och kan höras på svenska regeringens och 

Regeringskansliets webbplats under adress http://www.sweden.gov.se/sb/d/1473. 

Förutom Flataklocken finns det åtminstone en plats till i Sverige som gör anspråk på att vara 

landets geografiska mittpunkt – Ytterhogdal. Se förklaringar på Wikipedia under adressen 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_geografiska_mittpunkt. 

 

VÄRLDSARVET KVARKENS SKÄRGÅRD – RURAL UTVECKLING BASERAD PÅ 

TURISM? 

I sin licentiatavhandling Världsarv, landsbygdsomvandling och turism – Stenar som ruralt 

kapital har Kristina Svels analyserat världsarvet Kvarkens skärgårds tillkomsthistoria, 

Foto: Hans Lindqvist 
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områdets världsarvsstatus (2006) och den 

österbottniska regionala utvecklingen i 

relation till den europeiska landsbygdens 

allmänna omvandling och det europeiska 

landsbygdsutvecklingsparadigmet. Genom 

att relatera världsarvet till de senaste årens 

vetenskapliga diskussion om landsbygdens 

sociala och ekonomiska förändring, har 

hon kunnat härleda nya möjligheter för 

regionen och dess invånare. Omvandlingen 

av Kvarkens skärgård från en traditionell 

näringsstruktur, med jordbruk och fiske 

som centrala aktiviteter, till en tjänste- och serviceekonomisk realitet, återges med koppling 

till teorin om ruralt kapital, där turism och besöksnäringar framstår som centrala element. I 

Kvarken kan man skönja en nedåtgående trend i skärgårdens primärnäring fisket, vilket håller 

på att ersättas av andra näringar som t.ex. transporter av världsarvsbesökare, guidningar inom 

världsarvsområdet och produktion av lokala delikatesser och produkter. 

 

Den österbottniska regionen, som Svels valt att benämna en turistisk tabula rasa (”tom tavla”), 

är i begynnelsen av att skapa en turismsymbol av världsarvets universella värden; stenarna 

och De Geer moränerna håller på att bli symboler i ett nytt värdesystem, men det kommer 

ännu att ta en tid innan de hittat sina rätta former. I motsats till en knapphändig 

turismutvecklingsvision har emellertid världsarvets förvaltningsramar slagits fast och ger en 

tydlig kontext för det framtida arbetet inom arbetsgrupper och nätverk. Om man följer Dean 

McCannells teori om turismutveckling, anser Svels att området i sin helhet på de flesta nivåer 

ännu bör utvecklas för att i egentlig mening kunna benämnas attraktion. Man kan i dag 

beskriva regionen som ett område, väl medvetet om sitt småskaliga turismutbud, men även 

reflekterande över den potential som naturresurserna i skärgården utgör. Ett problem utgörs av 

världsarvets trots allt myndighetsstyrda förvaltning och den svaga grund turismutvecklingen 

baseras på. Utmaningen är att sammankoppla de ledande aktörerna och utnyttja den turistiska 

erfarenheten, kompetensen och kunskapen som finns. Att det är Forststyrelsen Österbottens 

naturtjänster som innehar en ledande roll i världsarvets turismutveckling splittrar enligt Svels 

”turism Österbotten” och kan i hög grad förlama den turistiska utveckling som påbörjats. 

 

Om världsarvet skall spela en framtida roll för turismutvecklingen i Österbotten, beror mycket 

på hur omgivningen, intressenter och förvaltare accepterar turistaktörernas produkter och 

tjänster. Har man en vid och flexibel syn på världsarvsentreprenörerna och användningen av 

certifierande åtgärder, så som världsarvets logoanvändning, finns det en stor möjlighet till 

rural utveckling baserad på turism. Svels syn är att om Forststyrelsen Österbottens 

naturtjänster antar en linje där man exkluderar entreprenörer, vilka inte ingår samarbetsavtal 

gällande utveckling och arbete inom världsarvsområdet, inskränker de på möjligheterna som 

en av tidens mest expansiva näringar medför. Lyckas man då på det lokala planet med att 

kombinera lokala och globala förväntningar? Den kommunala samhällsutvecklingen har i 

Kvarkenområdet satts under ett offentligt tryck genom världsarvsstatusens tillkomst, och man 

har haft svårt att beskriva omfånget av turismens ökning. Innan man vet hur många besökare 

som kommer till området och vart besökarnas respengar i form av övernattningar, förplägnad 

och inköp ackumuleras, är det svårt att förutse lokala utvecklingsbehov uppkomna som 

resultat av världsarvets utnämning. Svels anser att svårigheten med att förankra 

världsarvstanken ligger i hur lokala aktörer skall behandla en situation som påvisar ett starkt 

och värdeladdat globalt innehåll så som världsarv. Att iscensätta ett världsarv inom en rural 

Världsarvslandskap från Bergö. Foto: Stina Svels 

 



kontext bidrar med nya frågeställningar och nya utmaningar. Licentiatavhandlingen kan läsas 

på hemsidan för Enheten för landsbygdsforskning vid Åbo Akademi i Vasa under adressen 

http://www.vasa.abo.fi/rurban/pub/10_2011_complete.pdf. 

 

KOMMUNFÖRBUNDET BEFARAR ATT KOMMUNERNA INTE STÅR ENADE DÅ 

REFORMEN BEHANDLAS 

Finlands Kommunförbund är rädd för 

att kommunerna inte står enade när 

den förestående kommunreformen 

behandlas. I en del kommuner 

kommer kommunstyrelsen att 

föreläggas förslag om att kommunen 

skall avstå från Kommunförbundets 

intressebevakning, vilket sker i en 

situation där det verkligen skulle 

behövas energiskt och ansvarsfullt 

samarbete. Kommunförbundet har 

krävt att eventuella förändringar i 

kommunstrukturen skall göras med 

kommunernas medverkan, utgående från att man beaktar områdenas särdrag och att den 

kommunala självstyrelsen respekteras. ”Kommunerna skall ta sitt ansvar för att det egna 

området utvecklas i framtiden, servicen fungerar och invånarna har påverkansmöjligheter. 

Det lyckas bäst om kommunerna aktivt arbetar för reformer”, säger verkställande direktören 

vid Kommunförbundet Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma. Enligt Mäki-Lohiluoma är det endast 

genom samarbete mellan kommunerna och staten, och genom partnerskap mellan 

kommunerna som man kan bygga framtidens välfärdssamhälle som bottnar i förtroende. 

Kommunerna väntar nu på en öppen växelverkan, hörande bland kommunerna och stöd för 

kommunerna att fatta strukturbeslut. Sakkunniga från Kommunförbundet har inte deltagit i 

finansministeriets kommunstrukturgrupps möten, i slutskedet där förslagen om 

kommunstrukturen för enskilda kommuner utarbetas. Redan i april intog Kommunförbundets 

styrelse ståndpunkten att serviceutmaningarna i framtiden kan antas om en samlad 

kommunreform genomförs som bygger på livskraftiga och starka primärkommuner. Där 

sådana inte uppstår naturligt, bör det kommunala samarbetet bygga på distriktskommuner. 

Uppgifterna är från (11.1) webbplatsen Kommunerna.net och finns under adressen 

http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/media/pressmeddelanden/2012/01/Sidor/ko

mmunfaltet-bor-dra-at-samma-hall.aspx. 

 

INDELNING I GEOGRAFISKA VALKRETSAR TRYGGAR NÄRDEMOKRATIN I 

STORKOMMUNER MENAR FORSKARE SANDBERG – BACKA KOMMENTERAR 

Om knappt tre veckor presenterar regeringen 

sitt förslag till ny kommunindelning. För 

tillfället finns det 336 kommuner i Finland, 

av vilka 16 finns på Åland. Men i framtiden 

skall antalet bantas ner ordentligt. 

Kommunforskaren vid Åbo Akademi Siv 

Sandberg föreslår att möjligheten till 

kommunala valkretsar skrivs in i den nya 

kommunallag som bereds som bäst. 

Blivande storkommuner borde delas in i 

geografiska valkretsar, för på så sätt kunde 

http://www.vasa.abo.fi/rurban/pub/10_2011_complete.pdf
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närdemokratin tryggas när små kommuner slås ihop med stora grannar. Sandberg tror att 

tjänstemännen som bereder reformen kommer att presentera olika alternativ, där antalet 

kommuner varierar mellan 70 och 120, men påminner om att det är hennes tippning, eftersom 

beredningen har skett i det tysta. Under februari och mars skall finansministeriets 

kommunavdelning arrangera ett tjugotal informationsmöten runt om i Finland, där 

kommunerna får säga sitt om förslagen. Utlåtandena skall sedan vara hos ministeriet i april. 

Vad gäller svenskan, är det stora problemet Nyland för där finns ett metropolområde, några 

regioncentra och dessutom små kommuner i periferin. Regeringen väntas ännu före 

sommarsemestrarna komma med den slutliga tidtabellen för kommunreformen. Uppgifterna 

är från(13.1) webbplatsen svenska.yle.fi och finns på 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=235366. 

Landsbygdsutvecklaren Peter Backa kommenterar Siv Sandbergs förslag med att säga, att 

valdistrikt inom en storkommun löser till stora delar risken att något område i kommunen blir 

utan representation. Men det löser naturligtvis inte problemet med att närdemokratin 

minskar. Det blir lika långt till kommunkansliet i alla fall, och det blir en lika stor minskning 

av de förtroendevaldas antal. Det demokratiska underskottet påverkas inte nämnvärt av en 

dylik reform. 

 

KOMMUNREFORMENS HEMLIGA KARTA PUBLICERADES – INTE 

ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG SÄGER FINANSMINISTERIET 

Tidskriften Suomen Kuvalehti har 

publicerat (13.1) en kommunreformkarta, 

som om den håller streck, betyder att 

Finland i framtiden har ca 70 kommuner 

mot nuvarande 336. Regeringen 

presenterar ju sin kommunreformskarta 

om knappt tre veckor, en karta som 

egentligen skulle ha presenterats vid 

årsskiftet. I Nyland skulle Helsingfors, 

Esbo, Grankulla och Vanda fusioneras, 

men dessutom finns det en skrivning om 

att Sibbo kunde delas, sannolikt då 

mellan huvudstadsregionen och Borgå. 

Hangö skulle gå samman med Raseborg, 

och Ingå, Kyrkslätt och Sjundeå skulle 

bilda en egen kommun, vilket betyder att 

den omstridda fusionen av Sjundeå med 

Lojo inte skulle bli av. I östra Nyland 

skulle Lovisa och Lappträsk slås ihop, medan Borgå, Askola och Mörskom skulle bilda en 

kommun. I Åboland skulle Pargas och Kimitoön slås ihop, medan det i Svenskösterbotten 

skulle bildas fyra storkommuner – Kristinestad, Kaskö, Närpes blir en, Korsnäs, Malax, Vasa, 

Korsholm, Vörå, Laihela och Lillkyro blir en, samt Nykarleby, Jakobstad, Larsmo och 

Pedersöre som blir en kommun. Kronoby kunde antingen höra till den här kommunen eller så 

till det nordligare Storkarleby. Uppgifterna är från webbplatsen svenska.yle.fi och finns under 

adressen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=235380. Artikeln i Suomen Kuvalehti 

finns med karta under adressen http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/salainen-kuntakartta-

ministerion-suunnitelmat-paljastuivat. Se även text om partiordförande Mari Kiviniemi 

(Centern) som lovar stoppa reformen http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=235396. 

De kartor som publicerats i Suomen Kuvalehti (13.1) i samband med artikeln om 

kommunreformen är inte något förslag från Arbetsgruppen för kommunalförvaltningens 

336 kommuner --> ca 70 (kartan är inte slutgiltig). Källa: Suomen 

Kuvalehti 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=235366
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http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/salainen-kuntakartta-ministerion-suunnitelmat-paljastuivat
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/salainen-kuntakartta-ministerion-suunnitelmat-paljastuivat
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=235396


struktur, sägs det i ett pressmeddelande från finansministeriet. ”Arbetsgruppens arbete 

pågår ännu. Den kommunkarta som presenterats i Suomen Kuvalehti utgör inte 

arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och beredningen av 

kommunkartan ända till slutet av januari. Arbetsgruppens förslag kommer att publiceras i 

början av februari. Jag hoppas att arbetsgruppen skulle ges arbetsro”, säger ordföranden 

för arbetsgruppen, överdirektör Päivi Laajala från finansministeriet. Uppgifterna är från 

(13.1) finansministeriets korta pressmeddelande som finns under webbadressen 

http://www.vm.fi/vm/sv/03_pressmeddelanden_och_tal/01_pressmeddelanden/20120113Arbet

e/name.jsp. 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

”Tänk att det blivit en sådan uppståndelse av mina böcker” – ”Årets lantis” Camilla 

Läckberg som gjort hembygdsorten känd för miljoner läsare världen över 

Tidningen Land har utsett Sveriges 100 hetaste lantisar år 2011. På första plats kommer 

deckarförfattarinnan Camilla Läckberg, boende i Stockholm, som gjort uppväxtorten 

Fjällbacka i Tanums kommun känt för miljoner läsare över hela världen. Hon är Sveriges bäst 

säljande författare och aktuell med nya böcker, filminspelning, samt storlansering i USA. På 

åtta år har Läckberg gått från civilekonomen som blev uppsagd p.g.a. arbetsbrist till Europas 

sjunde mest lästa författare. Under julruschen sålde man Läckberg-paket i Spanien och hennes 

böcker låg på tio-i-topp-listan i Hong Kong. På andra plats kommer Britt-Marie Norman, från 

Backe i Strömsunds kommun. Hon är ordförande för den förening som Riksorganisationen 

Hela Sverige ska leva (HSSL) utsåg som Årets lokala utvecklingsgrupp 2011. På tredje plats 

kommer Kalle Moraeus, från kommunen Orsa. Han hade 1,5 miljoner tittare när han ledde 

Moraeus med mera i TV, sedan blev han julvärd och den mysmusikaliske dalkarlen har även 

fått en park i Orsa uppkallad efter sig. Uppgifterna är bl.a. från HSSL:s hemsida, 

http://www.helasverige.se/kansli/nyheter/visa-nyhet/blog/1/3060/2/, och Tidningen Land, 

http://tidningenland.se/2012/01/04/vi-ar-sveriges-hetaste-lantisar/, där det även finns en 

längre artikel om Läckberg, http://tidningenland.se/2011/12/29/arets-lantis-2011-camilla-

lackberg/. 

 

Biovärme, viltbruk och vindkraft – nya sätt att tjäna på skogen 

Skogsnäringen har en stark tradition i Sverige. Hela 330 000 svenskar är privata skogsägare, 

vilka tillsammans äger 12 miljoner hektar. Men lönsamheten inom traditionellt skogsbruk är 

inte vad den en gång var. På senare tid har virkes- och massapriserna visserligen tagit ett skutt 

uppåt, men i ett längre perspektiv har prisutvecklingen varit allt annat än kul. Svenska 

skogsägare söker emellertid nya sätt att tjäna pengar. För en riktigt fin tall på 60, 70 år kan 

man få en tusenlapp om den säljs som virke, medan en stockholmare, som saknar egen 

jaktmark, gladeligen betalar åtskilliga tusenlappar för en dag i skogen. Efterfrågan på goda 

jakter har ökat på senare år och börjat utmana golfen som representationsaktivitet, vilket i 

mångas tycke är ett trevligt sätt att umgås med kompisgänget. Viltbruk, som Carl 

Wachtmeister på Christineholms gård vill kalla det, kräver emellertid mycket arbete, för den 

som äger marken bör hålla jakthundar, ha en uppsättning lånegevär och en anställd 

yrkesjägare. Dessutom lägger en ”viltbrukare” mycket tid på att värna den biologiska 

mångfalden och på att göra skogen attraktiv för rätt vilt, ett jobb man får tillbaka i att en 

välskött skog ger bättre kvalitet på virket, så viltbruk och skogsbruket stödjer varandra. Ett 

annat sätt att tjäna på skogen är att bygga bioenergianläggningar, allra enklast om skogen 

ligger i anslutning till bebyggelse. Biovärme är inget man snabbt blir rik på, men fortsätter 

energipriserna uppåt så är det ett bra alternativ. Vad gäller vindkraften, så har den blivit en 

viktig sidoverksamhet i skogsnäringen, precis som det under en längre tid varit inom 

lantbruket. En del skogsägare driver egna verk, men det kräver stora investeringar. Vanligare 

http://www.vm.fi/vm/sv/03_pressmeddelanden_och_tal/01_pressmeddelanden/20120113Arbete/name.jsp
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är då att göra som Sten Olsson på Bondön utanför Piteå och hyra ut marken som 

vindkraftverken står på. På Olssons mark snurrar 14 vindkraftverk, 64 meter höga, vilka sattes 

upp för fyra år sedan. Enligt Piteå-Tidningen har han fått i förskott ungefär två miljoner 

kronor, där kontraktet löper på 30 år. Uppgifterna är från en längre artikel (från 6.1), skriven 

av Linda Vikström, i tidningen Ny Teknik och finns med kommentarer att läsas under 

webbadressen http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3375169.ece. 

 

Landsbygden drabbas av ogynnsam dieselhöjning 

Från och med årsskiftet höjde bränsleskatter priset på bensin med 2,88 cent per liter, medan 

dieselpriset steg med hela 12,98 cent per liter. Samtidigt som den förra regeringen hösten 

2010 fattade beslutet att göra fordonsbeskattningen utsläppsbaserad, fattade man även beslut 

om en skattehöjning på dieselbränsle. Reformeringen av energiskatten trädde i kraft i början 

av år 2011, men förhöjningen av bränsleskatten skedde först nu. Regeringen Katainen hann 

knappt bli varm i kläderna förrän den föreslog en ytterligare förhöjning av bränsleskatten, på 

såväl diesel som bensin. Från årsskiftet trädde skattehöjningarna alltså i kraft och skillnaden 

mellan bensin- och dieselpriset var för en kort tid sedan i medeltal mindre än 5 cent per liter. 

Målet med statens reform är ju att uppmuntra konsumenterna att skaffa bränslesnålare bilar. 

Man vill även uppmana människor att använda kollektivtrafiken mer än tidigare, och 

ändamålen vore delvis förnuftiga, delvis miljöfrämjande och säkert behjärtansvärda, om det 

skulle finnas en fungerande kollektivtrafik och en dräglig service på landsbygden. Men nu gör 

det inte det. Då servicen och arbetsplatserna i allt högre utsträckning koncentreras till tätorter 

betyder det att man måste kunna ta sig dit, men om inte människor kan röra sig till och från 

landsbygden till ett rimligt pris – ens med bil – så gör vi landsbygden en verklig björntjänst 

och på lång sikt försnabbas urbaniseringen ytterligare. Det finns en viss förståelse i det här 

trängda ekonomiska läget, men att man märkbart höjer skatten på ett snålare, flexiblare och 

modernare bränslealternativ, är bekymmersamt och ger framförallt fel signal. Ur 

miljösynvinkel öppnar nämligen dieselbränsle för fler möjligheter än bensin. En stor fördel 

med diesel som drivmedel är att det enklare går att framställa olika miljövänliga alternativ, 

biodiesel. Det känns som om skattehöjningen av dieselbränslet gjordes enbart för att den var 

enklare att genomföra. De stora massorna bor i städerna och drabbas inte av att den relativa 

förmånen minskar med diesel, om man kör mer än 25 000 km om året. Regeringen ser 

underskotten i budgeten torna upp sig och prioriterar finanserna framom miljövärden och 

landsbygdsbefolkningens intressen. Uppgifterna är från ledaren, skriven av Staffan Björkell, i 

tidningen Landsbygdens Folk (13.1) och finns i nätupplagan under webbadressen 

http://www.slc.fi/lf_default.asp. 

 

Östnyländska beslutsfattare besvikna efter det första året i Nylands förbund 

De små kommunernas påverkningsmöjligheter är mycket begränsade i Nylands förbund, 

poängterar nu de östnyländska beslutsfattarna då de summerar det första året i förbundet. Den 

största farhågan handlar om tillväxten i Östnyland, för i Nylands förbund sätts fokus allt för 

ofta på enbart huvudstadsregionen. ”Vår region blir överkörd på många fronter, allt från 

landskapsplanen, dragningen av Heli-banan till utvecklandet av byarna”, säger 

fullmäktigeordföranden i Sibbo och styrelsemedlemmen i Nylands förbund Christel 

Liljeström, som är besviken efter det första året. För ett år sedan upphörde Östra Nylands 

förbund och bl.a. Lappträsk, Lovisa, Borgå och Sibbo knöts då till Nylands förbund. 

Uppgifterna är från (10.1) webbplatsen svenska.yle.fi och finns under adressen 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=234537. 

 

 

VAD HAR HÄNT? 

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3375169.ece
http://www.slc.fi/lf_default.asp
http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=234537


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, som utkommer en gång i veckan med Svenska temagruppen (SveT) inom 

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) som samarbetspart, 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 

byaföreningarna 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@studiecentralen.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. 

Hänvisa hellre till webbsidor för mer 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@studiecentralen.fi. Ifall 

någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan. 

mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi
http://www.bya.net/
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