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• Brist på arbetskraft 
är det största hindret 
för tillväxt för företa-
gen i Jakobstadsregi-
onen. Därför fortsät-
ter Concordia att för-
söka locka arbetskraft 
och hoppas hitta åter-
flyttare till regionen i 
Stockholm.
Jakobstad. – Vi har ett uppdrag 
från näringslivet i regionen att hjäl
pa dem att hitta kompetent arbets
kraft. Här finns många fina företag 
som behöver ny arbetskraft för att 
kunna fortsätta att utvecklas och 
hålla den kvalitet som man står för 
i dag, säger Jarl Sundqvist, vd för  
Jakobstadsregionens utvecklings
bolag Concordia. 

Tidigare projekt har bland annat 
varit rekryteringsmässor, sommar
träffar och evenemang med stude
rande.

Concordia samarbetar nu med 
Finsksvenska Handelskamma
ren och reklambyrån Finess Pro
motions och ordnar ett evenemang 

på Finlands ambassad i Stockholm 
den 20 september. Rubriken för eve
nemanget är Jakobstadsregionens  
slogan ”Här bor kvaliteten”. 

Man vänder sig både till potentiella 
återflyttare och till studerande som 
har koppling till regionen. Med sig 
har man ett antal företag och kom
muner beredda att marknadsföra  
regionen så gott de kan.

– Stockholm är ett område där det 
finns förhållandevis många som 
har en koppling hit. Men också an
dra personer som är intresserade av 
att leva bra och bo förmånligt i en  
intressant region är välkomna,  
säger Jarl Sundqvist. 

Budskapet man vill få ut under 
Stockholmsträffen är att det finns ett 
mångsidigt näringsliv i Jakobstads
regionen, företag som jobbar på den 
internationella marknaden och till
verkar produkter av hög kvalitet. 
Det finns arbete för personer med 
expertkunskaper. Lönenivån torde 
vara relativt jämförbar, samtidigt är 
bostadspriserna mycket lägre. 

– Vi ska slå hål på myten om att det 
här är vischan. Här lever man gott, 
förhållandevis billigare än i Stock
holm, här finns skolor, dagvård, kul
turutbud, säger Sundqvist.

Även om återflyttning är huvud

budskapet så tror Martin Ahlberg 
att det också finns en stor potenti
al bland personer som inte har nå
gon koppling till Österbotten men 
har tröttnat på Sverige. 

– Finland är världens lyckligaste 
land och den här regionen är lyckli
gast i landet. Jakobstadsregionen är 
den första som aktivt söker kompe
tens i Sverige. Svenskarna är här för 
att jaga våra lärare och sjuk skötare. 
Vi kommer att få publicitet med det 
här, det är ett kaxigt tilltag, säger 
Ahlberg. 

Det är stor brist på ingenjörer i re
gionen. Enligt Jonas Sandlin, i skri
vande stund i transition från Mirka 
till Nautor, har man rekryterat över 
30 ingenjörer till Mirka redan i år. 
Båtindustrin behöver experter inom 
design och konstruktion, och snick
are till produktionen. 

– Det här är det största hotet mot 
uppgången i ekonomin och expor
ten, att vi inte har tillgång till till
räckligt med expertkunnande i fö
retagen. Det hotar att stoppa den fi
na utvecklingen i Finlands ekonomi, 
säger Kjell Skoglund, vd för Finsk
svenska Handelskammaren. 

Han påpekar att många regioner 
och kommuner nog pratar om pro
blemet och försöker locka folk. 

– Men den här regionen har kom
mit längst i det här arbetet och job
bar målmedvetet med utmaning
en. Det att man söker sig ut till den 
potentiella målgruppen betyder att 
man tagit ett steg längre än andra. 
Det räcker inte att annonsera och 
skicka epost, man måste skapa per
sonliga relationer till dem man för
söker locka, säger Skoglund. 

Han framhåller också betydelsen 
av att infrastrukturen, Kronoby flyg
fält, riksåttan och båttrafiken fung
erar väl.

– All form av infrastruktur är av
görande för företagens överlevnad 
och för de människor som lever och 
verkar här. 

I framtiden kommer Concordia 
och samarbetsparterna kanske 
att vända sig med liknande frieri
kampanjer till Helsingforsregionen. 
För det faktum att unga finskspråki
ga Jakobstadsbor flyttar bort är ock
så ett problem för regionens företag. 

– För att arbetsmarknaden ska 
fungera optimalt i regionen måste 
vi ha en genuin tvåspråkighet här, 
säger Jarl Sundqvist.
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Kjell Skoglund, vd för Finsk-svens-
ka Handelskammaren,  Martin 
Ahlberg, vd Finess Promotions 
och Jarl Sundqvist, vd Concor-
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Concordia ska ragga 
återflyttare i Stockholm

Lagmansgården i Östensö.  
Foto: Jonas Brunnström

Nu ligger 
bollen 
hos Senat-
fastigheter
kommunstyrelsen i Peder-
söre föreslår att kommu-
nen utreder möjligheten 
att bygga och hyra ut nya 
lokaler till Lagmansgården, 
på dess befintliga plats. Ett 
bygge som uppskattas kos-
ta flera miljoner.

PEdErsörE. Det var en enig kom
munstyrelse som beslöt presente
ra en ny lösning för Senatfastig
heter gällande Lagmansgården. 
Kommunen skulle låta bygga 
nya lokaler för skolhemmet som  
Senatfastighter får hyra, förutsatt 
att de binder sig till att fortsätta 
verka på samma plats.

– Det är vårt svar på den utred
ning och förfrågan Senatfastig
heter skickade. Om de visar in
tresse för lösningen får vi fortsät
ta diskutera saken och ta beslut 
om finansiering, säger kommun
direktör Stefan Svenfors.

Ett nybygge skulle innebära 
en stor utgift för kommunen.  
Prislappen var också orsaken 
till att Senatfastigheter började  
söka nya lokaler för skolhemmet.

– Det handlar om 2000 kvadrat 
som de behöver, så grovt uppskat
tat handlar det om kring fyra mil
joner euro, minst, i byggkostna
der, säger Svenfors.

Ni är så villiga att behålla Lag-
mansgården?

– Så är beslutet. Vi diskuterar 
gärna vidare.

Enligt CarlJohan Strömberg, 
som är direktör på Lagmansgår
den, är den befintliga platsen en 
plats de trivs på. 

– Men jag kan inte ta ställning 
till vad som ska göras nu. Det är 
positivt att Pedersöre är mån 
om att ha kvar oss i kommunen,  
säger han. 

ÖT har även försökt nå Senat
fastigheters Jari Auer för en kom
mentar.
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Sursik området kan få plats att växa 
Under en längre tid har kom-
munen försökt få lös råmark 
i anslutning till sursikbacken. 
Nu är ett markbyte möjligt.

PEdErsörE. Pedersöre kommun fö
reslås byta ett drygt 40 hektar stort 

skogsområde vid Dragnäs i Esse 
mot ett cirka 8,6 hektar stort åker
område nära Sursik. Åkerområdet  
ligger sydost om Sursikbacken och 
marken ägs i nuläget av HansErik 
Sten. 

Förutom markbytet skulle Peder

söre också betala 21 950 euro i mel
lanpenning.

Är det möjligt att den nya Bennäs-
Östensö skola byggs här?

– Det är möjligt, men det kan lika 
väl bli något annat. Det finns över
lag ett stort behov av tilläggsmark 

i området, säger kommundirektör 
Stefan Svenfors.

Fullmäktige tar ställning till mark
bytet på måndag
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