
   

      

 

Äntligen dags! 

I över ett års tid har vi väntat på att få klartecken för att starta ett Leaderprojekt i Pensala och 

Österby. Nu är projektet beviljat och det är dags att dra igång. 

I projektet görs en utredning över bybornas behov av service och tankar om byns framtid.  Projektet 

ska också kartlägga bybornas färdigheter, drömmar och visioner. Vårt mål är att nå alla bybor och 

öppna en dialog med den stora andel bybor som inte syns och hörs på diverse möten och andra 

sammankomster.  Detta görs genom att en projektanställd kommer att besöka om möjligt alla 

hushåll i byn och utföra intervjuer. Till sin hjälp har intervjuaren ett frågeformulär som 

projektgruppen tagit fram.  Vår förhoppning är att alla deltar med entusiasm och ärlighet. Genom 

projektet hoppas vi hitta nya arbetstillfällen i byn, knyta nya band  och formulera en strategi för byns 

utveckling inom näringsverksamhet, service och kultur.   

Av stor vikt för projektets resultat är frågeformuläret som projektgruppen ska göra upp. Vi kommer 

att arbeta med formuläret under vintern och tar gärna emot frågeställningar och synpunkter redan 

nu. Du har nu möjlighet att bidra med frågor som du tycker att borde utredas. 

Projektägare är Pensala lantmannagille. En projektgrupp har bildats av byns byaråd och frivilliga 

aktörer. Är du intresserad att vara med, välkommen med i projektgruppen! 

Projektplanen finns i sin helhet på byns hemsida www.pensala.fi 

Infokväll och Luciakaffe i Pensala skola 12.12.2012 kl 19.00 

 

Efter luciabesök och kaffe, informerar vi om projektet 

och vi får besök av Charlotta Backman som drar ett 

motsvarande projekt i Socklot. Under kvällen finns en 

frågelåda utsatt där frågeställningar kan lämnas in. 

Vasa andelsbank bjuder på kaffe och dopp. 

Alla hjärtligt välkomna! 

 

 

Vindkraftsplanerna i Larvona. En arbetsgrupp har under sommaren och hösten förhandlat med olika 

vindkraftsaktörer och informerat kommunerna. Nu är ett avtal slutet med PROKON Wind Energy 

Finland Oy. Prokon är i grunden ett tyskt vindkraftsbolag men har kontor och anställda i Vasa. 

Planeringen har tagit fart och redan i höst har vi kunnat se fågelräknare i byn.  Planeringsområdet är 

1880 ha stort och där planeras upptill  32 st vindmöllor. Blir planerna förverkligade kommer förutom 

arrenden till markägarna också en generös bygdepeng till Pensala by.   

 


