Från Moseldalen till Aleån
En bra bit från våra bygder i sydlig riktning ligger ett litet samhälle med 2.000 invånare. Det
är ungefär lika många som bor i våra tre byar Alvik, Antnäs och Ersnäs. Det här samhället
ligger i nordöstra Frankrike vid floden Mosel och heter Novéant vid Mosel eller på deras
eget, det franska tungomålet Novéant-sur-Moselle.
Byaföreningarna i de tre byarna har tagit ett initiativ av det inte helt vanliga slaget. Vi
undersökte möjligheterna att hitta en vänort nere på kontinenten och valet föll på Frankrike.
Ganska snart blev det också klart att just Novéant-vid-Mosel var en lämplig samarbetspartner.
Byaföreningarna utsåg en arbetsgrupp med två representanter från var och en av de tre byarna.
Ett tankeutbyte inleddes via mejl med Novéant. De första kunskaperna om varandra
förmedlades.
Novéant är en egen kommun. Saken är den att i Frankrike har man behållit den ursprungliga
kommunindelningen vilket betyder att antalet kommuner är mycket stort. Kommunen är till
ytan liten men har, som sagt, ungefär samma folkmängd som våra tre byar sammantagna.
Befolkningen är starkt koncentrerad till ”centalorten”. 20 km norrut ligger staden Metz, som
befolkningsmässigt är ungefär dubbelt så stor som Luleå. Många pendlar liksom i våra byar
till sina jobb.
I månadsskiftet november/december 2009 fick Alvik/Antnäs/Ersnäs besök av en liten
delegation på fyra personer från Novéant. I spetsen för den gästande gruppen stod
kommunens borgmästare Patrick Messein som kan jämföras med ett kommunalråd (på deltid).
De franska gästerna besökte skolor i våra tre byar och gjorde förstås också en avstickare in till
Centrum. Bl a föll det sig så att borgmästare Messein fick tillfälle att presentar sig och sina
reskamrater i Stadshuset plenisal samband med det månatliga kommunfullmäktigesammanträdet.
Huvudsyftet med besöket från Novéant var att överlägga om innehållet i de kommande
kontakterna mellan denna franska kommun och Alvik/Antnäs/Ersnäs. Vi kom snart fram till
att ett det första naturliga steget är att så många som möjligt lär känna varandra. Just detta
syfte återfinns också i ett antal program som delfinansieras med EU-medel. Detta är naturligt
eftersom hela EU-samarbetet i grunden syftar till att fördjupa samarbetet och kontakterna
mellan Europas olika delar. Möten på gräsrotsnivå mellan människor från olika håll är ett sätt
att förverkliga detta syfte.
Med detta som utgångspunkt kom vi fram till följande inslag i verksamheten så här i
inledningsskedet:
1. Kontakt mellan skolor och förskolor. I Novéant finns dels förskolor, dela en skola för
åldrarna sex till tio år. Kontakterna sker till en början via nätet.
2. Vi undersöker på bägge håll möjligheter att knyta kontakter mellan tonåringar i de båda
områdena.

3. En facebook-grupp är etablerad. Närmare information om den återkommer vi till.
4. Sist men inte minst: Vi har fått en inbjudan att en grupp på 25-30 personer från oss i
sommar är välkomna på ett fyradagarsbesök i Novéant. Gruppen ska ha en hyfsad balans
mellan män och kvinnor och den ska ha en god åldersfördelning. Avfärden sker den 2 juli
med återkomst den 7 juli.
I mitten av december 2009 distribuerades ett informationsblad till alla hushåll i de tre byarna
om detta kommande besök. Tidpunkten har valts därför att man i Novéant söndagen den 4 juli
arrangerar sin årliga fest, som kan jämföras med våra egna byadagar: Ersnäsdagen osv.
Fyra dagar på plats står sålunda till förfogande. Vi kommer naturligtvis inte bara att vistas i
värdkommunen utan vi besöker också intressanta platser i trakten. Vi kommer att ha
samlingar med värdfamiljer och andra i kommunen för att ventilera olika frågor av
gemensamt intresse såsom kvinnors deltagande i politiken och hur idrotten medverkar till att
vi får aktiva medborgare.
De ekonomiska förutsättningarna är följande: Besökarna bor hos värdfamiljer. Därför uppstår
inga kostnader för kost och logi. Alviks-, antnäs- och ersnäsborna är Novéant-familjernas
gäster. Vidare utgår ett bidrag på cirka 1.500 kronor per person som täcker en del av
resekostnaden. Det är här EU kommer in i bilden.
Alla i de tre byar är välkomna att anmäla sitt intresse för att ta del av denna förmånliga
möjlighet att få nya vänner i ett annat land. Via det nämnda informationsbladet får vi en
uppfattning om bybornas intresse av att delta i resan.
*
Vi avslutar denna presentation av ett nytt byaprojekt med att informera om en innovation. Det
är omständligt att hela tiden och i alla sammanhang upprepa namnet på de tre samarbetsbyarna Alvik/Antnäs/Ersnäs. Sörbyarna vore inte korrekt efter den benämningen avser ett
betydligt större område. Därför har vi kommit fram till att det är enkelt och korrekt att välja
namnet ”Tre Byar”, på franska ”Trois Villages”.
Kontakta gärna någon av följande personer om Du har frågor och/eller synpunkter:
susannaselberg@gmail.com
i_granberg@telia.com
persson.sven@telia.com

