FÖRENINGEN
BÄRKRAFT.AX ÅLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
www.bärkraft.ax

Nätverket bärkraft.ax
Nätverket bärkraft.ax är navet för samordningen av arbetet med att förverkliga Utvecklingsoch hållbarhetsagenda för Åland. Nätverket bildades i början av 2016 på initiativ av aktörer
från offentlig sektor, näringslivet, föreningslivet samt bildningssektorn. Bärkraft.ax är öppet
för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till
ett bärkraftigt och hållbart Åland. Samverkansformerna i och kring bärkraft.ax är
transparenta och i ständig utveckling. Det är deltagarna, såväl individer som medaktörer,
som löpande ger och omformar nätverkets innehåll.

Föreningen bärkraft.ax Åland r.f.
Inom nätverket finns föreningen bärkraft.ax Åland r.f., vars medlemmar består av
organisationer som är medaktörer i nätverket. Föreningens syfte är att främja en hållbar och
bärkraftig utveckling på Åland. Föreningen ska genom sin verksamhet bidra med inspiration,
samordning, råd i arbetsmetoder, utvecklande och förvaltning av engagemang,
kompetensutveckling och konkreta verktyg för förverkligandet av utvecklings- och
hållbarhetsagendan.
Från och med 1.4.2019 har föreningen en anställd personal i syfte att tillhandahålla en
lotsfunktion för organisationer. Från och med 15.8.2019 har föreningen ytterligare en
anställd personal i syfte att tillhandahålla en lotsfunktion för privatpersoner. Lotsfunktionen
har under året således befunnit sig i en uppstartsfas.
Styrelse
Lotta Nummelin, ordförande
Jacob Haagendal, vice ordförande
Susanne Broman, ordinarie styrelsemedlem
Niclas Forsström, ordinarie styrelsemedlem
Magnus Sandberg, ordinarie styrelsemedlem
Henrik Lagerberg, suppleant
Tomas Urvas, suppleant
Kassör och sekreterare utanför styrelsen: Karin Rosenberg-Brunila
Styrelsen har under året haft fyra möten inklusive årsmöte öppet för alla medlemmar
den 21 mars.
Verksamhetsgranskare
Tage Silander
Eivor Eriksson, suppleant
Anställda under verksamhetsåret
Ledande hållbarhetslots:
Karin Rosenberg-Brunila. 1.4.2019-31.12.2019 (100 %, tjänstledig 01.07-31.07)
Hållbarhetslots:
Sofia Enholm, 15.8-31.12.2019 (100 %)
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Strategisk drivkraft av
utvalda sektorprocesser och
nätverksgrupper
Medaktörerna
Medaktörerna träffades i stor grupp 5 gånger under året där mellan 20–25
organisationsrepresentanter har deltagit per möte. Mellan mötena har hållbarhetslotsarna
stöttat medaktörer med material och vid behov genomgång av material innan presentationer
inom och utanför Åland, för att hjälpa aktörerna att agera lotsar i egen verksamhet.
Medaktörerna har också tagit gemensamma initiativ för att belysa nätverket och
utvecklings- och hållbarhetsagendan på olika sätt, till exempel genom en hållbarhetsbingo
för lågstadieelever under sommaren. Därtill pågår ett arbete med att stegvis förverkliga
agendan i den egna organisationen, vilket lotsarna stöttar med.

Kampanjen “Alla kan blomstra”
Kampanjen pågick 9 juni till 22 september och dess syfte var att sprida kännedom om
visionen “Alla kan blomstra” samt utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.
Hållbarhetslotsen tillträdde i slutskedet av kampanjen och var delaktig i koordineringen av
kampanjens synlighet under ReGenaration Summit 2019 i augusti samt under Skördefesten
på Mattas Gårdsmejeri i september.

Demokratifesten, Bärkraftmötet och AlandicaDebatt
Medaktörerna ordnade i juni evenemangen Demokratifesten, Bärkraftmötet och
AlandicaDebatt 9–11.6 för att uppmärksamma visionen Alla kan blomstra i ett bärkraftigt
samhälle på fredens öar på olika sätt för en bred allmänhet. Ledande hållbarhetslotsen
agerade som medaktörernas projektledare tillsammans med tjänstepersoner från Ålands
Landskapsregering.

Demokratifesten i siffror

Bärkraftmötet - Innehåll

22 utställare

Fyra goda exempel från olika samhällssektorer om hur de

6 politiska partier
6 kringinitiativ
7 scenhållpunkter
Minst 1000 besökare

arbetar med hållbarhet i sina verksamheter
Den tredje statusrapporten lanserades och presenterades
Medlemmar från nätverkets utvecklings- och hållbarhetsråd
diskuterade de utmaningar och möjligheter som framkommit i
statusrapport 3
Deltagarna i Bärkraftmötet röstade fram årets
Bärkraftprismottagare och vinnaren 2019 blev Ålands Natur &
Miljö.
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Medverkande i medaktörsnätverket
ABF-Åland

Lumparlands kommun

Ålands feministparaply

Ams

Mariehamns stad

Ålands fredsinstitut

Brändö kommun

Mise

Ålands Gymnasium

Eckerö kommun

NIPÅ

Ålands handikappförbund

Emmaus Åland

PusselFamiljen

Ålands Idrott

Finströms kommun

Regnbågsfyren

Ålands kommunförbund

Folkhälsan

Rädda Barnen Åland

Ålands marthadistrikt

Föglö kommun

Rädda Lumparn

Ålands naturskola

Företagarna på Åland

Röda Korset

Ålands Natur & Miljö

Företagsam skärgård

Saltviks kommun

Ålands Näringsliv

Geta kommun

SKUNK

Ålands ombudsmannamyndighet

Hammarlands kommun

Skördefestens Vänner

Ålands Producentförbund

Högskolan på Åland

Smart Energy Åland (Flexens)

Ålands 4h

Jomala kommun

Sottunga kommun

Ålands Vatten

Kumlinge kommun

Sunds kommun

ÅSUB

Kökar kommun

Sveriges Generalkonsulat i Mariehamn

Östersjöfonden

Landsbygdsutvecklingen

Ung Resurs

Ålands landskapsregering.

Leader Åland

Visit Åland

Lemlands kommun

Vårdö kommun

Ledande hållbarhetslots ansvarade för koordinering av gruppen 1.4.2019-14.8.2019. I samband
med att hållbarhetslotsen tillträdde 15.8.2019 tog hon över ansvaret för koordinering av
medaktörsnätverket.

Nätverksgruppen för hållbara storföretag
Det åländska näringslivet spelar en viktig roll i förverkligandet av den åländska utvecklings- och
hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och för att agendans
strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs näringslivets engagemang och
insatser.
En viktig pusselbit är att profilera de åländska företagen med ett trovärdigt hållbarhetsarbete, som
även bidrar till att attrahera kompetent arbetskraft och därmed kompetensförsörjning inom de
åländska företagen. Flera frågor inom hållbarhetsarbetet är gemensamma för de åländska
företagen. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra, behöver inte
kämpa ensamma och får kraft av att göra saker tillsammans. Dessutom kan man gå samman t.ex.
med gemensamma inköp där man får mer tyngd att påverka leverantörer.
Gruppens huvudsakliga syfte är att driva på de större åländska företagens arbete med att
förverkliga den åländska utvecklings och hållbarhetsagendan.Den stora nätverksgruppen samlas
två gånger i året. Ledande hållbarhetslotsen agerar stöd och rådgivare för gruppen.
I gruppen medverkar följande företag:
Alandia Försäkring, Crosskey, Dahlmans, Eriksson Capital, Hotell Arkipelag, Inficon, Landskapets
Fastighetsverk, Mathias Eriksson/Mariehamns Parti, Optinova, Orkla, PAF, Rederi Ab Eckerö,
Transmar/ Ålands Renhållning, Viking Line, ÅCA, Åland Post, Ålandhotels, Ålandsbanken och
Ömsen försäkringar.
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Stormöten
12.4. 17 deltagare. Fokus: Gemensamma frågor och planering av samverkan.
25.10. 22 deltagare. Fokus: Företagsvisa frågor och lärdomar från varandra.
Företagsluncher
Klimatkompensation 22.3. Värd: Viking Line. Deltagare: 18.
Miljölagstiftning 30.8. Värd: Inficon. Deltagare: 14.
Hållbarhetsredovisning 10.10. Värd: Östersjöfonden. Deltagare: 21.
Utmaning: Hållbara färdsätt till och från arbetet 1.5–31.8
Under vintern 2018–2019 arbetade företagen i gruppen tillsammans kring en utmaning på temat
Hållbara mötesplatser, resande och värdskap. Under perioden maj-augusti arbetade
storföretagsgruppen vidare med utmaningsformatet, men denna gång med den gemensamma
utmaningen kring hållbara färdsätt till och från arbetet.
Utmaningen drevs i kampanjform med syftet att sporra medarbetare till att lämna bilen hemma så
mycket som möjligt under en fyra månaders period. Detta gjorde man genom att uppmuntra
cykling, gång, buss och samåkning. Medarbetarna hade möjlighet att samla poäng beroende på
färdsätt och distans till arbetsplatsen. Alla företag som deltog i kampanjen valde själv hur de ville
uppmuntra medarbetare att delta och hur de ville göra utmaningen till sin egen. Färdiga förslag
fanns dock framtagna inom ramarna för utmaningen som bland annat lyfte fram möjligheterna att
ordna utlottningar av trevliga priser bland medarbetare som deltog i kampanjen.
Åland Post och Optinova som tog initiativet till utmaningen välkomnade alla lokala företag,
oavsett storlek, att delta i kampanjen. Kampanjmaterialet fanns tillgängligt på webbplatsen
bärkraft.ax. För att mäta effekterna av kampanjen sammanställde initiativtagarna deltagande
organisationers gemensamma bidrag, vilket resulterade i 43 346 hållbart transporterade
kilometrar och en skillnad på 5339 kg CO2 i jämförelse med att deltagarna istället skulle ha
transporterat sig ensamma i en personbil med snittutsläpp.
Hållbara färdsätt och rörelseglädje tangerar flera av målen i den samhällsgemensamma
utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, bland annat mål 1 om välmående människor vars
inneboende resurser växer och mål 6 om markant högre andel energi från förnyelsebara källor och
ökad energieffektivitet.
Deltagare: Andelsbanken för Åland, Crosskey, Högskolan på Åland, Inficon, Landskapets
Fastighetsverk, Optinova, PAF, Rederi Ab Eckerö, Visit Åland, ViskoTeepak, Ålandsbanken, Åland
Post, Ålands Landskapsregering (förvaltningen).

Integrationstorget – Möten mellan företag och SFI-studerande 1.11
Bland de lokala SFI-studerandena finns personer med olika kompetenser och varierande tidigare
utbildning och erfarenhet. De bedriver studier med målet att komma ut i arbetslivet eller studera
vidare. Flera av deltagarna i nätverksgruppen för hållbara storföretag har definierat både
kompetensförsörjning och samhällsansvar som angelägna hållbarhetsfrågor. Därför arrangerade
ledande hållbarhetslots tillsammans med projektet En säker hamn ett integrationstorg. Under
lättsamma former fick företagsrepresentanter och studeranden möjlighet att samtal kring arbete
och kompetensförsörjning. Under tillfället fick de studerande lämna in ett profilbrev med
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beskrivning av sig själva till de företag som de var intresserade av att praktisera hos eller ansöka
om arbete hos. Ett 60-tal SFI-studerande medverkande. Medverkande företag var PAF,
Ålandsbanken, MP/Mathias Eriksson, Åland Post och ÅlandHotels. Hållbarhetslotsen vid nätverket
medverkade även under dagen för att berätta om nätverket och agendan för de studerande.

Lotsstöd till organisationer
Under året har ledande hållbarhetslotsen stöttat och handlett ett 120-tal organisationer, antingen
genom gemensamma initiativ eller organisationsspecifikt arbete. Det organisationsspecifika
arbetet har varit t.ex. stöd i framtagande av hållbarhetsmål för organisationen, kompetensstöd i
sakfrågor och fördjupat stöd för grund till beslutsfattande inom organisation, som
beräkningsarbete eller stöd för arbetsgrupper.
Exempel på större samlingar där deltagarna har fått information om bidrag till
förverkligande av utvecklings- och hållbarhetsagendan:
•

Lokal kontaktperson gällande nätverkets mottagande av European Sustainability Award och
koordinering av pressinformation i ärendet den 8 april.

•

Information om agendan tillsammans med medaktörer under personaldag med
hållbarhetssekvens hos Inficon den 24 april.

•

Medverkan i panelsamtal om hållbar konsumtion under Emmausfestivalen på Emmaus den
9 augusti.

•

Lunchträff för små och medelstora företag intresserade av att arbeta med förverkligandet av
utvecklings- och hållbarhetsagendan den 14 augusti.

•

Tillämpning av utvecklings- och hållbarhetsagendan i sjukskötaryrket (flera sessioner),
Högskolan på Åland den 3 september och 11 december.

•

Moderering av framtidssamtal och informationstillfälle om hållbart vardagsliv för seniorer,
Röda Korset Mariehamns avdelning den 11 september och 23 oktober.

•

Personalworkshop, Folkhälsan på Åland den 12 september.

•

Aftonskola för kandidater i kommunal- och lagtingsval den 18 september.

•

Utvecklings- och hållbarhetsagendan i hälso- och sjukvård under utvecklingsdag för chefer,
ÅHS den 25 september.

•

Föreläsning om utvecklings- och hållbarhetsagendan för DUV den 7 oktober.

•

Hållbarhet och ekonomi, Ålands Aktiesparare den 24 oktober.

•

Medverkan på ungdomshuset BOOST:s ungdomsfika den 7 november.

•

Företagslunch för små och medelstora företag: Energieffektivisering och minimering av CO2utsläpp. Initiativtagare: Allwinds och Smart Energy Åland den 4 december.
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Övrigt
Kurs i hållbarhetsredovisning pågick från årets början till juni. Ledande hållbarhetslots bistod med
marknadsföring av kursen och som bollplank inför och under kursen för kursledare. Åland Post Ab,
Ålands hälso- och sjukvård, Transmar/Renhållningen, Wiklöf Holding, MP/Mathias Eriksson och
Hotell Arkipelag deltog i kursen som arrangerades av Ålands Näringsliv. Som kursledare fungerade
Östersjöfondens VD Lotta Nummelin.
På webbplatsen bärkraft.ax har en sida skapats för de som vill ta del av exempel på lokala
hållbarhetsredovisningar.
Ledande hållbarhetslotsen deltar i styrgrupperna för Green Key och Blue Flag. Green Key är en
internationell hållbarhetsmärkning för logianläggningar, restauranger, caféer och
besöksanläggningar. Blue Flag är Green Keys motsvarighet för bland annat småbåtshamnar.
I oktober arrangerade nätverket Bärkraft.ax genom ledande hållbarhetslots tillsammans med
Ålands Landskapsregering ett dagsseminarium för byggnads- och fastighetsbranschen: Hållbart
byggande på Åland – Är du redo? Ett 70-tal personer medverkade, såväl beställare, byggare,
kommunala tjänstemän och försäljare av byggmaterial. Seminariets syfte var att agera startskott
för dialogen kring en hållbar byggsektor, där alla är välkomna att bidra. Detta skedde bland annat
genom att fördjupa deltagarnas kunskaper i vad som egentligen kan innefattas i begreppet hållbart
byggande.
Inom ramarna för nätverket bärkraft.ax utmanade Feja i december 2019 alla lokala handlare att
under tre månaders tid donera sina intäkter för kassar till goda ändamål; Ideella organisationer
som fokuserar på olika aspekter av hållbar utveckling. Ledande hållbarhetslots stöttade Feja i
utmaningsframtagandet och hållbarhetslotsen stöttade i framtagandet av
kommunikationsmaterial.
En av organisationerna har framhållit en önskan inom nätverket bärkraft.ax om att göra det lätt
för den offentliga och privata sektorn att mäta de koldioxidutsläpp som verksamheterna ger
upphov till. Syftet med initiativet är att underlätta för uppföljning av koldioxidutsläpp och att på
ett tydligt sätt ha möjlighet att följa effekten av insatser och initiativ inom den egna
organisationen. Mallarna Energianvändning inom offentlig sektor och Energianvändning inom företag
är ett svar på detta önskemål och de finns tillgängliga för alla åländska kommuner, landskapet,
myndigheter och företag. Mallarna publicerades för första gången 2018 och 2019 publicerades
uppdaterade mallar baserat på utvecklingsförslag från användare. Arbetet med mallarna är gjort av
ledande hållbarhetslots och landskapets bygg- och energiteam.

På vilket sätt bryter vi på Åland mot
hållbarhetsprinciperna idag? Övning under
aftonskolan för kandidater i kommunal- och
lagtingsval.
- SID 6 -

Medverkan i koordineringen och
implementeringen av strategiskt
utvecklingsmål 7
En arbetsgrupp för koordinering och rapportering har bildats inom ramen för nätverket
bärkraft.ax. Arbetsgruppens uppdrag är dels att koordinera implementeringen av utvecklings- och
hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål, dels att ansvara för rapporteringen av
genomförandet. Uppdragsbeskrivningen är fastställd av utvecklings- och hållbarhetsrådet.
Arbetsgruppen ansvarar för att centrala aktörer, däribland företag, kommuner och övriga
myndigheter, har möjlighet att delta i det samhällsgemensamma koordinerings- och
rapporteringsarbetet. Ledande hållbarhetslotsen är inom ramarna för gruppen bollplank för mål 7,
hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster. Lotsen deltar i månatliga träffar
för Arbetsgrupp för koordinering och rapportering och har regelbundna möten med ansvarig för
mål 7 (inklusive med huvudansvariga för andra mål). Eftersom uppnåendet av mål 7 på många sätt
är beroende av uppnåendet av mål 6, markant högre andel energi från förnyelsebara källor och
ökad energieffektivitet, och vice versa har hållbarhetslotsen även en tät dialog med landskapets
bygg- och energiteam som tillsammans med bollplank ansvarar för mål 6 inom ramarna för
gruppen.
Under året har hållbarhetslotsen tillsammans med målansvarig för mål 7 skapat en grund för
färdplan med utgångspunkter, utmaningar, möjligheter, rollfördelning, aspekter som ska beaktas
i arbetet och åtgärder på tre års sikt genom ”En hållbar livsstil - Övergripande fokus för mål 7,
hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster utgående från medborgar- och
näringsperspektiv”. Genom den övergripande planen som utgångspunkt inleddes under året ett
arbete med sektorsvisa färdplaner för olika näringsgrenar inom mål 7, en process där både
konsument och näring får delta.
Den 28.11 arrangerades en första
workshop, då för dagligvaruhandel,
partihandel och konsumenter.
Workshopen fokuserade på hur vi vill att
dagligvaruhandeln och grossistverksamheten ska se ut på ett hållbart
Åland. Materialet som medverkande
under tillfället bidrog med blev grunden
för färdplanen för hållbar
dagligvaruhandel och
grossistverksamhet.

Johannes Dahlman, VD för W.J. Dahlman
deltog i workshopen den 28 november.
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Kommunikation
Hållbarhetslotsen tilldelades det övergripande ansvaret
över bärkraft.ax kommunikation, dvs sociala medier,
hemsida, pressmeddelanden samt framtagandet av ett
nyhetsbrev. Lotsen fungerar även som
kommunikationsstöd för nätverkets medaktörer, vilket
innebär både att stödja medaktörerna i att
kommunicera sitt arbete med att förverkliga målen i
agendan samt att vara en kanal där medaktörerna kan
sprida sina aktiviteter.
Under slutet av året inleddes planeringen av den
löpande kommunikationen för 2020, vilken
innefattar en serie av goda och inspirerande
exempel i form av personporträtt (privatpersoner,
företag, medaktörer) samt en satsning kring
informationsspridning i form av tips för en hållbar vardag och fakta utifrån
nuläge i förhållande till målen.
Under hösten inleddes kontakt med projektet Åland 100, där hållbarhetslotsen har en nyckelroll för
att förverkliga en av tre målbeskrivningar med projektet; “Alla kan blomstra-visionen framtidsberättelser”.

Kontor
I samband med att hållbarhetslotsen tillträdde i augusti inleddes
ett arbete att hitta en ny och ändamålsenlig lokal för
lotsfunktionen. Fredsfast AB, dotterbolag till Ålands
Fredsinstitut hade lediga lokaler på Hamngatan 4, till vilka
lotsfunktionen flyttade in i början av november.
Lotsfunktionen hade inga möbler eller andra kontorstillbehör
sedan tidigare så i samband med inflyttning i de nya lokalerna
inleddes en process där det nya kontoret målades om med
giftfria färger och majoriteten av möblerna köptes in som second
hand eller av lokala hantverkare som använt sig av åländskt trä.
Under hela processen fanns hela tiden tanken om att fungera
som kunskapskälla och inspiration till miljövänlig och giftfri
inredning, både till privatpersoner och företag. Inredningen av
lotsfunktionens kontor uppmärksammades i Nya Ålands
miljöbilaga i februari 2020. Den 19 december hölls öppet hus för
nätverkets aktörer och allmänhet.
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Väggarna målas med
äggoljetempera, en giftfri färg
bestående av linolja, pigment och
ägg.

Involvering av barn och unga
I december inleddes en dialog med utbildningsbyrån vid landskapsregeringen med syftet att se
vilka möjligheter som finns att systematiskt göra både lärare och elever i skolorna bekanta med
och delaktiga i förverkligandet av visionen och målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan. Detta
utifrån den tidigare av nätverket framtagna planen för involvering av unga.
Hållbarhetslotsen besökte Sviby daghem för att ge daghemspersonalen stöd i planeringen av deras
treåriga hållbarhetsarbete. Daghemmets pågående arbete kommunicerades i bärkraft.ax digitala
kanaler.

Axplock - Medianärvaro under året
Åländskt hållbarhetsarbete prisas av EU. Nya Åland 8.4.
Europeiska kommissionen har idag presenterat vinnarna av European Sustainability Award 2019.
Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland har utsetts till vinnare i kategorin för
samhällen upp till 100 000 personer.
Åland vann europeiskt hållbarhetspris. Ålands Radio 8.4.
Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland har i dag vunnit ett europeiskt
hållbarhetspris, European Sustainability Award 2019. Lantrådet Katrin Sjögren är på plats i Bryssel
och tar emot priset.
Åland vinner EU-pris för hållbar utveckling. Ålandstidningen 8.4.
Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland har i dag utsetts till vinnare av European
Sustainability Award 2019. Europeiska kommissionen presenterade vinnarna i dag, måndag. Åland
vinner i kategorin för samhällen upp till 100.000 personer.
Ett nytt Ålandsexempel. Nya Åland 9.4.
Ledare: EU-kommissionen prisar Åland för hållbarhetsagendan. Det är fantastiskt roligt och ett
bevis på att landskapet är på rätt väg. Nu gäller det bara att göra klart för alla ålänningar vad
hållbarhetsarbetet handlar om i praktiken.
Hållbarhetsprojektet Bärkraft.ax vill sporra anställda att cykla. Ålands Radio 29.4.
De anställda vid företag som är kopplade till hållbarhetsprojektet Bärkraft.ax ska bli sporrade att
använda miljöpositiva färdmedel under sommaren.
Jomala utmanar om miljönyckeltal – Nya Åland 9.5.
Jomala kommun utmanar alla offentliga aktörer på Åland att ta i bruk och använda de nya
miljönyckeltal som tagits fram inom bärkraft.ax.
Demokratifest nytt inslag i självstyrelsedagens firande. Ålands Radio 9.6.
En Demokratifest hölls igår för första gången som en del av självstyrelsedagens firande.
De firade demokratin på självstyrelsedagen – Nya Åland 10.6.
Den allra första demokratifesten någonsin på Åland blev en hit. Mängder av utställare och
besökare hittade till Självstyrelseparken för att fira demokratin.
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Utmaningar och framsteg presenteras i statusrapport. Ålandstidningen 10.6.
De åländska utsläppen är ännu allt för höga och ett av det främsta styrmedlen för att jobba med
detta är lagstiftning. Det konstaterar bärkraft.ax i sin senaste statusrapport.
Utvecklingsmålen nås troligen inte till 2030, enligt ny rapport. Ålands Radio 10.6.
Under måndagen släpptes den tredje statusrapporten i satsningen bärkraft.ax, vars vision är att
fram till 2030 nå sju utvecklingsmål gällande bland annat välmående och miljö.
Bärkraft: Svårt att nå målen till 2030 – Nya Åland 11.6.
Om det åländska samhället fortsätter i samma spår kommer utvecklingsmålen inte att nås till
2030. Bärkrafts tredje statusrapport på 35 sidor presenterades i går på Alandica debatt.
Hållbarhet i fokus på ny gratisfestival – Nya Åland 23.8.
Kökart blir Hållbart när Nordens institut på Åland i samarbete med Bärkraft.ax och Regeneration
2030 bjuder på gratisfestival.
Svenska avgörande för inflyttade. Ålands Radio 4.11.
Att lära sig svenska är avgörande för att komma in i arbetslivet för inflyttade. Det är en av
lärdomarna från det integrationstorg som ordnades på Medis för studerande på Svenska för
inflyttade i fredags.
Kasskampen skänker intäkterna till Östersjöfonden. Ålands Radio 17.12.
I många år har städ- och inredningsbutiken Feja delat ut tusentals papperskassar till sina kunder.
Gratis. Men inte längre. I stället tar man ut en avgift för kassarna, och skänker intäkterna till
Östersjöfonden. Det hela är ett projekt inom ramen för Bärkraft.ax, och heter “Kasskampen”. Nu
uppmanas alla andra handlare att göra samma sak.
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