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”Horisontell byautveckling i Pensala” 

Under vintern har ett trettiotal bybor medverkat i processen att skapa ett frågeformulär till vårt 

byaprojekt. Frågeformuläret kommer att ligga som grund för intervjuerna som skall utföras i sommar. 

Tack till alla som deltagit! 

I februari lediganslogs projektledartjänsten. Åtta ansökningar kom in från när och fjärran. Tre av de 

sökande bjöds  in till intervju. Bland alla intressanta sökande valdes Maria Bergman till projektledare. 

Här en hälsning från henne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandringslederna får ett lyft! 

Intresserade samlas lördagen den 20 april kl 9.00 vid Pensala skola. Aktuella stigar som skall märkas 

upp och röjas är bötesrundiln, hälltrådi med förlängning, pitilyckon, råmosstigar och så planeras även 

lite nya sträckningar. Som dragare och kontaktperson fungerar Peter Kengo tel. 050 5862015. Alla 

stigar ritas in på en karta och sätts upp på byns hemsida www.pensala.fi  

Efter att stigarna blivit röjda, ombedes alla att ”nöta in” stigarna med friskt humör!  

Är du intresserad av att delta i ett Pensala lag i West Coast Race? Anmäl intresse före 15.4 till Ronny, 

tel.  050 5648456. På adressen http://www.idrott.fi/wcr/ kan du läsa mer om loppet. 

 

TREVLIG VÅR! 

Hej Pensala! 

Kort om mig; född och uppvuxen i Örnsköldsvik, men har bott i Tammerfors, Göteborg och nu senast 

Helsingfors, där jag gjort praktik och arbetat på Kommunförbundet. 28 år gammal, gillar 

samhällsfrågor, språk, läsa, hästar, god mat, musik och resor! I juni bär det av till Pensala och starten 

på byautvecklingsprojektet för min del, men det inleds redan i maj med ett presentationstillfälle och 

testintervjuer för att jag ska få chansen att träffa er, testa formuläret som de olika temagrupperna 

har arbetat fram, och bolla tankar med stödgruppen. Det löper sedan under sommaren och in på 

hösten. Ni är välkomna att kontakta mig när som helst på maria.bergman@pensala.fi. Just nu läser 

jag på om andra byautvecklingsprojekt; vad har fungerat i vilka sammanhang? Det viktigaste överlag 

verkar vara invånarnas vilja att delta i och stödja de egna projekten, vare sig det gäller 

brukarinflytande över serviceproduktion, eller att arrangera en årlig festival. Jag ser fram emot att 

lära känna fler Pensalabor och arbeta tillsammans! 

Maria 


