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Förbundet hjälper kommunerna i reformen genom att producera kartor och statistik
För att hjälpa regionernas kommuner i kommunreformen har Egentliga Finlands förbund grundat en
arbetsgrupp som producerar material som kommunerna kan använda och diskutera. Största delen av
materialet hittas på förbundets webbsidor under rubriken Kommunreformen. Förbundet producerar också
separat material som rör finlandssvenska förhållanden.
Största delen av materialet är kartor som baserar sig på statistik, redan nu finns nästan hundra kartor på
förbundets webbsidor. Man har bland annat åskådliggjort hur de stora årskullarna rör sig efter
pensioneringen, var skärgårdens sommarboare bor permanent, vart och varifrån man pendlar, vem som
inte pendlar och hur många de är och invånartäthet, inklusive fritidsboare. Infokartor hittas både från hela
Finland och begränsat till Egentliga Finland. Läs mer på varsinais‐suomi/kommunreformen

Åtta kommuner i Egentliga Finland höjer skattesatsen
Åtta kommmuner i Egentliga Finland eller 32 procent höjer skattesatsen år 2012. Situationen är relativt bra,
exempelvis inför år 2010 höjde 17 kommuner skattesatsen. Den största höjningen gör nästa år Masku, där
stiger skattesatsen från nuvarande 17,5 till 18,5 %. Landskapets högsta skattesats finns i Tarvasjoki (21 %)
och den lägsta i Nådendal (17,75 %). Egentliga Finlands skattesatstabell

Vindkraften diskuteras i Lundo 8.12.
Arbetet med etapplandskapsplanen för vindkraft har inletts. Planen kungjordes offentligt 17.9. och den
första myndighetsförhandlingen hölls 26.10. Planutkastet är tänkt att läggas till påseende våren 2012.
Ett seminarium som rör vindkraftsplanen ordnas i Lundo kommunhus fullmäktigesal (Kirkkotie 13) torsdag
8.12.2011 kl. 12 – 16. Vindkraftsplaneringens teman presenteras och man diskuterar planens
målsättningar. Seminariet är kostnadsfritt och man kan anmäla sig före 5.12.2011 till
ilmoittautumiset@varsinais‐suomi.fi. Mera information på varsinais‐suomi.fi/vindkraft

Egentliga Finland och Music TV i unikt samarbete
MTV (Music Television) och Åbos och Egentliga Finlands gemensamma marknadsföringsprojekt förverkligar
tillsammans en 30‐delad programserie om Egentliga Finland, riktad till unga. Huvudperson i serien är MTV:s
VJ Axl Smith och den filmas i sin helhet i Egentliga Finland. Genom att samarbeta med ett toppbrand
profilerar man det ungdomliga och energiska Egentliga Finland och dess utbildningsutbud och gör de ungas
röst hörd. Åbo yrkeshögskola deltar i produktionen.
Det första programmet sändes 17.11.2011. Programmen sänds fem dagar i veckan från torsdag till måndag,
efter det kan man se dem på MTV:s internetsidor. Programmen visas ända till nästa sommar. Satsningen är
unik, inga regioner har profilerat sig på detta sätt tidigare via musikkanalen. Mera information hittas på
www.mtvbucketlist.fi

Dagen för geografisk information granskar krissituationer

Lounaispaikkas dag för geografisk information ordnas 2.12.2011 kl. 8.30 – 15 i Åbo stads auditorium
(Trädgårdsg. 1, Åbo). Detta seminarium ordnas årligen och behandlar aktuella teman som rör geografisk
information. I år hör man också inlägg som rör utnyttjandet av geografisk information i
räddningsverksamhet, krisbevakning och naturkatastrofer. Inträdet är fritt, men anmäl ditt deltagande till
kaisa.savola@lounaispaikka.fi. Programmet kan laddas på www.lounaispaikka.fi

Över 1000 besökte Central Baltics fotoutställningar under öppningsdagarna
Central Baltic INTERREG IV A programmet 2007‐2013, samordnat av Egentliga Finlands förbund, visade
fotoutställningar i Helsingfors, Mariehamn, Riga, Stockholm och Tallinn den 10‐30 oktober. Utställningarna
visade foton från 22 samarbetsprojekt som programmet har finansierat. Syftet var att visa hur EU medel
ger nytta för personer i mellersta Östersjöregionen. Över 1000 deltagare besökte utställningarna under
öppningsdagarna och uppskattade de konkreta exemplen på vad som görs med EU pengar.
Fotoutställningarna hölls inom ramen för "Open Days European Week of Regions and Cities" som hålls i
Bryssel varje höst. Nästa år turnerar fotoutställningen i Finland och på andra ställen i mellersta
Östersjöregionen. Om ni är intresserade av att visa fotoutställningen i er region, skicka ett meddelande
till: info@centralbaltic.eu

