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Situationen på Åland är att det nu samlas in namn för folkomröstning i frågan
att befolkningen motsätter sig starkt tvångssammanslagningen av
kommunerna. Bara en kommun, GETA har vägrat sina medborgares
omröstning. En kommun hade vid omröstning redan 69 % emot.
Den tidsplan regeringen satt upp för införandet är för snäv och KST har lämnats
åt sidan enligt vissa bedömare. Kommundirektörerna verkar uppenbart upgivna
över vad göra nu och politikerna i opposition lugna i frågan att inte ens lagen
kring förfarandet kommer att godkännas. Av vare sig Presidenten eller
beredningen (Ålandsdelegationen). Befolkningen ökar stadigt och år 2050
beräknas vara 50.000 mot dagens 30.000 Ålands bildningsförbund r.f.s budget
från lr:s håll har minskat med samma medel vi lyckats införskaffa från annat
håll, detta påverkar dock inte ÅBF:s verksamhet som hela tiden ökar , i fjol hade
vi ca 85.000 euro i omsättning , lite, men samhällsnyttan är mångfalt större.
ÅBF har spelat stor roll i integrationsarbetet i landskapet och gör så ännu. 2017
grundade vi det baltisknordiska nätverket för att få ut nyanlända i arbetslivet
på bästa sätt. ÅBF var med och grundade LEADER ÅLAND r.f. deltog aktivt med
ERCA, deltagit i uppbyggnaden av den svenska delen av nätverksenheten i
Finland, arr. den första energi och miljömässan 2015. 2016 den nordiska
hembygdsmässan på Åland vi sitter med i det maritima nätverket på Åland.
Massor med föreläsningar för allmänheten om allt från hälsa till 30 delar av
Färöarna, en föreläsning som även bilda och döva kan känna sig igenom 3D.den
kör vi ännu. Föreläsningar för skolelever ( blivande arkeologer ☺ ) om
vikingatiden – gratis för skolorna. ÅBF:s personal har deltagit i / utbildat stora
delar av byggbranschen 2007-2015 med över 100 olika kurser om allt från
bergssprängning till taksäkerhet. Personalen var med och tog initiativet till ny
energilagstiftning på Åland och genomförde med denna. Sammanförde
byggarna med arbetsinspektionen och byggnadsinspektionen, samma som i
byggdialog dalarna. Och Nu 2018 är fokuset satt av lr att vi skall satsa på kurser
och studiecirklar under året. Som bäst förbereds en spännande
sommarföreläsningsserie där även turister kan delta som åhörare.
Genom Mikael Erickson Verksamhetsledare för ÅBF.

