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AKTUELLT I MITTNORDEN
På gång i ProMidNord – projektet
Projektets huvudmål är att utveckla och marknadsföra
Mittnorden –potentialen, baserad på naturresurser och miljökvalité. Projektet har
indelats i fem olika teman och innehållet i dessa teman definierar verksamheten.
1) Att förstärka Mittnordenregionen som makroregion:
I denna del av projektet arbetar man för
följande saker:
- man skall utforma en gemensam
utvecklingsstrategi för Mittnordenregionen,
MNRSTRAT, som kommer samtidigt att
anknytas till Mittnordenkommitténs mål som
bas till samarbetet på regionen.
- SÖT –städernas (Sundsvall, Östersund,
Trondheim) samarbete: i delprojektet
arbetar man med följande teman: 1)
regional utveckling/strategi 2)
studentstadsutveckling samt 3) grön trafik
- URBNET –stadsnätverk: Mittnorden –
städerna inbjuds under höst 2005 med till
stadssamverkan, och arbetet anknyts till
det redan påbörjade SÖT –samarbetet.
2) Miljö- och eko-konkurrenskraftarbetet:
- det bildas en sk. ENRES –databank, till vilken man redan har börjat samla
informations om miljöteknologiföretag inom Mittnordenregionen, också best-practices –
exempel inom miljöbranschen.
- det grundläggs en ekoindustripark till Rantasalmi i Södra Savolax och planerar
motsvarande även till Jämtland.
- det genomförs ekoeffektivitetsundersökningar i regionens spas/simhallar:
huvudföremål är AaltoAlvari vattensportcentrum i Jyväskylä.
- Inom polyteknisk utbildning genomförs det samarbete mellan regionens olika aktörer,
bl.a. studentutbyte mellan Helsingfors universitets enhet i St.Michel och Mittuniversitetet
(i Östersund).
3) Energiarbetet
- innebär att man påbörjat att samla in lokala och regionala energiplaner, som grund för
att utforma en gemensam energideklaration för Mittnordenregionen
- syftar till att öka kunskapen om energi bland beslutsfattare, företag och publiken bl.a.
genom energisparveckor på hösten 2005.
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- utvalda målgrupper informeras från och med höst 2005 om det nya
energidirektivet EPBD som börjar gälla från början av 2006 och om dess
påverkningar samt medförande affärsmöjligheter.
- i samarbete med SÖT –underprojektet skall man för hållbar utveckling i trafiken
kartlägga och sammanställa initiativ, projekt och svårigheter/hinder samt goda exempel
från regionen.
4) Unga och demokrati:
- det bildas ett nätverk av unga politiker och samhällsengagerade ungdomar i regionen.
Det första kontaktevenemanget är på hösten 2005 i Sundsvall (10-12 november).
- Skolklassutbyte mellan gymnasieungdomar i hela Mittnordenregionen genomförs
under åren 2005-2007. T.ex. från Finland har redan fem skolor anmält sig vara
intresserad av utbytet. Utbytsintresserade klasser/skolor/grupper kan kontakta
projektchefen i frågan, Karen Havdal. Kontaktinformation finns på projektets webbsidor
(se adress nedan).
5) Kultursamarbetet består av åtta kulturprojekt- och evenemang. Under innevarande
år kommer det att genomföras och påbörjas följande:
- Mittnordiskt Artistforum i Vasa 14-16 oktober 2005
- Grafisk Design i Mittnorden –utställning i Sundsvall fr.om. 19/11. Samt ett mittnordiskt
seminarium i februari 2006.
- Teaterprojekt för mittnordiska ungdomar: skolklasser/ungdomsgrupper bearbetar en
pjäs som behandlar miljöfrågor och deltagarna församlas till slut i en gemensam
festival.
Mer information om projektets aktuella handlingar får du bl.a. i ProMidNord Nyhetsbrev,
från adress www.mittnorden.net/promidnord.
Gemenskapsinitiativet Interreg III handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna
och Europeiska kommissionen beviljar stöd åt projektinitiativ ur Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF).
Mittnordenkommittén (MNK) har bearbetat ett Interreg IIIB -projekt, med titeln ”Hållbar
Utveckling i Mittnordenregionen” och projektet uppstartades höst2004. Leadpartner i projektet
är Landstinget Västernorrland och detta treåriga projekt har budget på ca 3 miljoner euros.

Mittnordenkommitténs vårmöte arrangerades 30-31 maj i Röros,
Norge.
Mittnordenkommitténs vårmöte arrangerades 30-31 maj i gruvstad Röros, Norge.
Mötet behandlade bl.a. ProMidNord –projektet och dess betydelse för Mittnorden –
verksamheten: utredningar och evenemang som genomförs i projektet stöder de
målsättningar och verksamhetsriktlinjer som man ställt på Mittnorden –samarbetet och
regionens utveckling.
Kommittén diskuterade livligt om rollen och verksamheten av politiska beslutsfattare nu
och i framtiden. Överens var man om att kommittén borde aktivera sig till en mer synlig
och ställningstagande roll t.ex. i energi- och miljöfrågor.
Eftersom kommitténs verksamhetsvolym har genom ProMidNord Interreg –projektet
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flerdubblats, kan man rekommendera att även framtida Interreg-program
utnyttjas för att finansiera verksamheten.
Ytterligare skall man aktiviseras i kontakterna och rapporteringen med Nordiska
Ministerrådet men också med de övriga gränsregionerna – Mittnorden vill även i
fortsättningen höra till familjen av de nordiska gränskommittéerna.

Röros gruvstad finns med på UNESCOs världsarvlista, och mötesfolket fick under en
rundtur höra intressant information om gruvstadens historia.
Kommitténs höstmöte arrangeras i oktober i Vasa.

Mittnordiska Kulturdagar 2005
28-31 juli 2005 i Östermark
Fram med ung kunnighet inom folkmusik!
Det traditionella och ambulerande evenemanget
anordnas 28-31 juli i samband med Sydösterbottniska
spelen i Östermark (Teuva) i Sydösterbotten.
Temat folkmusik på Mittnordiska kulturdagarna
förverkligas i samarbete mellan tiotals unga, 16-25 –
åriga kunniga i folkmusik.
Under festligheterna utdelas också de traditionella
Mittnordiska Kulturpriserna för aktörer som inlagt stora förtjänster inom folkmusik. I
sommarens mittnordiska kulturdagar deltar cirka 60 utländska uppträdande.
- Detta är första gången i kulturdagarnas över 20-åriga historia Södra Österbotten är
värd för detta evenemang. I Finland anordnades kulturdagarna förra gången år 2003 i
Nyslott i samband med Höstfestivalen. I fjol arrangerades de i Trondheim i Norge med
film som tema, berättar kulturdirektör Marjatta Eväsoja från Södra Österbottens
förbund.
Väkkärä från Etseri (Ähtäri), som även valts till festensemble på Kaustinen Folkmusic
Festival, är värdensemblen. Utöver Väkkärä deltar finländska uppsättningar som
Jepokryddorna, Raili samt duon Jenni Kapanen och Pauliina Kumpulainen.
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Representanterna från Sverige kommer med frisk och livfull ensemblespelning
framförd av Zoot, Trio Anders, Henning och Daniel samt uppsättningen Lomelaj
med 15 personer.
Norge skickar till evenemanget fyra
skickliga violinister; Ingrid Hojem,
tvillingarna Ingebjørg och Edith Johnsen
samt Einar Olav Larsen som blivit bekant
för finländarna bl a i ensemblen Frigg.
Mittnordiska Kulturdagarna arrangeras av
Mittnordenkommittén, Södra Österbottens
förbund, Sydösterbottniska Spelen och
kommunen Östermark.
Spelen är Södra Österbottens största
folkmusikevenemang i Teuva. På Spelen
framhävar man speciellt folkdans, bl.a.
polska. Man förväntar över 1000 deltagare från sju länder i Europa.
Utöver Mittnordiska Kulturdagarna innehåller programmet under Spelen bl.a. Paul
Norrback –konsert i Karijoki och övriga programenheter på närområdet.
Tilläggsinformation: www.spelit.fi
Känn er varmt välkomna till Spelen!

Mittnordenkommitténs kansli har flyttat från Sör-Tröndheim, Norge till Jyväskylä,
Finland, p g a att åren 2004-2005 håller Mellersta Finlands förbund ordförandeskapet
och kanslifunktionerna efterföljer detta.
Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller förslag.
Mittnordenkommitténs kansli
Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Finland
Kanslichef Eeva-Liisa Koivumäki
tel. +358 14 652 110, e-post. eeva-liisa.koivumaki@jykes.fi
Kommittésekreterare Virpi Heikkinen
tel. +358 14 652 217, e-post. virpi.heikkinen@jykes.fi
Internet: www.mittnorden.net
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