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Medborgarna
ska engageras i skolan
ÖVERTORNEÅ
Nu ska medborgarna i
Övertorneå, oavsett om
de är föräldrar eller inte,
engageras i skolans utbildningsfrågor. Barn- och
utbildningsnämndens ordförande Börje Rytiniemi
föreslog vid senaste sammanträdet att nämnden
några gånger per år ordnar
öppna seminarier om skolfrågorna.
Barn- och utbildningsnämnden är positiv till förslaget och ska jobba vidare
med frågan.

Backgård
ska leda EUkommitté
TORNEDALEN
I tisdags valdes regionstyrelsens
ordförande
Kenneth Backgård (NS)
till ordförande för den
europeiska kommittén för
ekonomisk och regional
utveckling inom det europeiska samarbetsnätverket
Assembly of European
Regions (AER). Backgård
har sedan 2016 varit vice
ordförande i denna kommitté.
– Det är ett viktigt och
hedersamt uppdrag. Genom olika satsningar har
regionen med sitt internationella engagemang möjligheten att påverka regionens utveckling, säger han
i ett pressmeddelande.
AER verkar för att stärka regionernas politiska
roll och öka det gränsöverskridande samarbetet mellan regionerna.
Anna Lindberg, regional
utvecklingsdirektör, uppger att ordförandeskapet
ger Norrbotten möjlighet
att vara med att sätta agendan och påverka både inriktning och prioriteringar
i många frågor som är viktiga för länet.
– Det handlar bland annat om att bevaka Norrbottens intressen inför
den framtida sammanhållningspolitiken, det vill
säga att den så kallade
gleshetsbonusen för norra
Sverige, som innebär cirka
en miljard extra EU-medel
till utveckling, bibehålls.
Vi behöver dessutom lyfta
fram Norrbottens särskilda
villkor för smart specialisering och innovationer så
att program och satsningar
inte utformas för att enbart
passa befolkningstäta regioner, säger hon.
Region Norrbotten har
varit medlem i AER sedan
2004.

fria.ord@
haparandabladet.se

Uppmanar de äldre att
engagera sig i samhället
HAPARANDA
PRO Distriktet höll i
onsdags en utbildning
i Haparanda. Bland an
nat blev deltagarna
varskodda om hur orga
net det kommunala pen
sionärsrådet fungerar i
kommunen och i länet.
Bertil Pääjärvi är studieorganisatör inom PRO
Norrbotten. Tillsammans
med PRO-distriktets ombudsman, Eva Rögde höll
han i utbildningen.
Det kommunala pensionärsrådet finns i bland
annat Haparanda kommun
och utgörs av representanter från diverse seniorföreningar och kommunala
tjänstepersoner.
Under onsdagens utbildning blev deltagarna
varskodda om hur rådet
jobbar, och det är genom
att vara delaktiga i samhällsbyggnationen
och
framföra de pensionärsorganisationernas åsikter,
idéer och krav till besluts-

fattare i kommunstyrelsen.
Bertil Pääjärvi uppmanar alla seniorer att ställa
mer krav på makthavare
och beslutsfattare. Och
även att fler medlemmar
ur pensionärsföreningarna
engagerar sig i KPR.
– Det är viktigt att beslutsfattarna tar till vara på
den kompetens som finns.
Vi som är äldre har ju varit
med och processat samhället. De måste ta till sig mer
av våra kompetenser under
utvecklingen i kommunen
, säger Bertil Pääjärvi
Det som alltid är en prioriterad fråga för seniorerna
är bostadsförsörjningen.
Att det byggs nya bostäder
med hyror som ligger på
en rimlig kostnad.
– Vi behöver ligga mer
i framkant på de frågorna,
det är inte något fel med
att ställa krav, säger Bertil
Pääjärvi.

”Tar till vara
på den kom
petens som
finns”

Lisette Olsson-Höghäll
lisette.olsson@haparandabladet.se

0922-280 24

Bertil Pääjärvi är studieorganisatör inom PRO Norrbotten. Han tycker det är viktigt
att seniorer är aktiva i samhällsfrågor. 
Foto: Lisette Olsson-Höghäll

Kontakter knyts med
pizza som bindemedel

TORNEÅ
HB besökte härom
veckan uppstartsträff
i internationella tjänst
utbytesprojektet Brid
ges, den första av sex
träffar som hålls över
sex terminer i lika
många städer i Barents
regionen.
Skolkomplexet Lappia i
grannstaden är en miljö
som andas utbildning och
utveckling på olika områden. Verksamheten är
sant interkontinental och
gemensamhetsspråket
engelska. I den pedago- Internationella projektet Bridge knyter samman utbildningsvärlden med lokala företag i Barentsregionen. En
giska stormens öga hittar treårig satsning inleddes på Lappia i Torneå häromveckan. Några deltagare, från vänster: Mikhail Uksusov, Saija
Foto: Lasse Stenman
man ofta Theresa Chen, Sievola, Matti Hardén, Nikita Morokhotev och Peter Fischer.
som leder och samordnar
aktuell sammankomst med av EU och ett organisaMatti Hardén studerar University i Norge är en av Murmansk ansvarar för.
välvillig pondus - vänlig, tionskluster som heter vid Lapplands universitet samordnarna i Bridge och
Theresa Chen sammanmen bestämd.
Cross Border Cooperation i Rovaniemi och ingår i ser ett nätverk sakta växa fattar en mycket aktiv piHållningen är demokra- Kolarctic.
en grupp som ska utveckla fram.
lotvecka i projektet.
tisk och här får
mjukvara för marknads– Tanken är att små
– Dagarna i Torneå
Givande
alla – studenter,
Handling
analys hos en aktör hem- aktörer i affärslivet ska har hjälpt grupperna att
kollegor, byrå- arbetsvecka Men underteck- mavid. Saija Sievola plug- kunna möta utbildnings- komma samman. De har
krater, journagår rakt ned gar också i Rovaniemi och sfären på ett naturligt sätt, också fått träffa sina uppmed många nad
lister – samma
på den nivå där ska i likhet med Nikita berättar han.
dragsgivare och har nu en
sociala kon det händer saker Morokhotev från universibemötande.
Fischer beskriver pro- tydligare bild av vad som
Kvällen till ära
– Torneådelen tetet i Murmansk ta fram jektet som i hög grad hands förväntas av dem, säger
takter
finns stora areaav Bridges har appar för lokala handels- on - där man lätt ska kunna hon.
ler hämtpizza som socialt ett femtiotal unga deltaga- företag.
lösa vardagsproblem utan
Den första terminen i
bindemedel.
re från Finland, Norge och
Trojkan ser fram emot dyra och tidskrävande om- Bridge avslutas i slutet
Projektvärlden i den Eu- Ryssland. Där syftet är att en givande arbetsvecka vägar.
av maj, då de deltagande
ropeiska Unionen är något låta studenter inom olika med många sociala konErfarenheter
samlas grupperna ska presentera
av ett samtida fenomen utbildningsområden lösa takter.
på Bridges websida och i sina lösningsförslag.
Lasse Stenman
och en sfär med egna la- problem för små lokala föaktuella plattformar – ett
lasse.stenman@haparandabladet.se
gar, oskrivna eller huggna retag. Undertecknad träf- Examen i maj
arbete som Mikhail Uk0922-280 28
i sten. Bridges drivs alltså far tre av dem.
Peter Fischer från Arctic susov från universitetet i

