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1. Visionen naturglädje, välmående och bärkraft! 

 

Ålands Natur & Miljös vision är 
naturglädje, välmående och 
bärkraft till  hela Åland. Visionen 
genomsyrar hela vår verksamhet. Vi tror 
att människor som mår bra och har ett 
sammanhang också tar ansvar för sig 
själva, den egna livssituationen och sin 
omgivning. Naturen är vårt naturliga 
sammanhang.  

Ålands Natur & Miljö är en folkrörelse 
som bidrar till att en hållbar livsstil blir 
en del av identiteten hos alla som bor 
och verkar på Åland. Föreningen 
utgör ett forum som kanaliserar folks 
engagemang i miljö- och hållbarhets-
frågor och sporrar till gemensamma 
aktioner i samhället. Gemenskapen 
möjliggör medlemmarnas personliga 
utveckling och skapar ett kunskaps-

utbyte dem emellan som gör det 
möjligt att blomstra och utvecklas 
som individer, vilket skapar 
ringeffekter i samhället. 

Tröskeln för att komma med och 
engagera sig ska vara låg och vi 
jobbar aktivt på att vara en 
välkomnande, tillgänglig och 
demokratisk organisation. Alla ges 
möjlighet att delta utifrån sina 
erfarenheter och förutsättningar. 
Enskilda medlemmar kan engagera 
sig i en eller flera intressefrågor eller 
pröva på nya områden. Ålands Natur 
& Miljö tar vara på medlemmarnas 
kompetens och agerar plattform och 
stöd för medlemmarnas 
engagemang.  
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Våra målsättningar 

Vår verksamhet stöder det 
gemensamma förverkligandet av 
Ålands utvecklings- och hållbarhets-
agenda och vi deltar aktivt som 
medaktör i nätverket bärkraft.ax. Vi 
jobbar direkt och indirekt med 
visionen och samtliga sju strategiska 
utvecklingsmål.  

De sju strategiska utvecklingsmålen 
2030 från Ålands utvecklings- och 
hållbarhetsagenda: 

Mål 1: Välmående människor vars 
inneboende resurser växer 

Mål 2: Alla känner tillit och har 
verkliga möjligheter att vara delaktiga 
i samhället 

Mål 3: Allt vatten har god kvalitet 

Mål 4: Ekosystem i balans och 
biologisk mångfald 

Mål 5: Attraktionskraft för boende, 
besökare och företag 

Mål 6: Kraftigt minskad klimat-
påverkan 

Mål 7: Hållbar konsumtion och 
produktion

  



4

2018 lanserade vi vår egen tolkning av 
agendans strategiska utvecklings-mål 
genom vårt hållbarhetsprogram ”Åland 
2030 för fulla segel – De fem farlederna 
mot hållbarhet”. 

1.

2.

3. Allt vatten har
god kvalitet

4.

5.
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2. Kärnverksamhet 

 

Ålands Natur & Miljös kärn-
verksamhet utgår från de fem 
farlederna och verksamheten 
delas in i tre ben: 

�  Naturglädje 
�  Samhällspåverkan 
�  Folkbildning 

 
Att odla naturglädje i oss själva och 
varandra är basen för Ålands Natur & 
Miljös verksamhet. Kontakten med 
naturen är viktig för vårt välmående 
och ger oss sammanhang, samtidigt 
som vår förståelse för vikten av att 
skydda naturen och miljön ökar. Vi vill 
verka för att så många som möjligt 
ska få ta del av denna insikt.  

Ålands Natur & Miljö vill fortsätta ta 
en ansvarsfull roll i den åländska 
samhällsutvecklingen genom 
samhällspåverkan . Det gör vi 
genom att påverka beslutsfattare och 
allmänheten som väljer besluts-
fattare. Vi strävar också till att 
mobilisera fler krafter för att stärka 
det arbete som pågår inom ramen för 
nätverket bärkraft.ax.  

Vi bedriver folkbildning  för att öka 
kunskapen om hållbar utveckling och 
förmedla vad begreppet egentligen 
innebär. Det innebär ett omfattande 
utbildningsarbete där vi lyfter 
välmående och självkänsla framom 
konsumtion. Vi tror på att det vad vi 
människor gör på planeten, från 
politiska beslut till vardagsvanor, 
hänger ihop med hur vi ser på oss 
själva och världen. Därför kom-
pletteras arbetet för yttre hållbarhet 
med det inre omställningsarbetet. 

Vi vill uppmana människor att våga 
tänka nytt och förändras istället för 
att hålla fast vid exempelvis 
materialism och statustänkande som 
motverkar hållbarhet. 

Ålands Natur & Miljö fungerar som en 
oberoende kunskapskälla inom 
hållbar utveckling. 
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År 2023 har Ålands Natur 
och Miljö valt att fortsätta 
jobba med de tre fokus-
områdena: 

1. Biologisk mångfald 
2. Östersjön i balans  
3. Hållbar konsumtion 

Detta år fortsätter arbetet inom de tre 
fokusområdena på en mer nischad 
nivå. Inom alla områden är det viktigt 
att vi jobbar med klimatet i fokus för 
att motverka den negativa 
utvecklingen i klimatförändringarna. 

Genom att kombinera verksam-
hetens tre ben med de tre 
fokusområdena för 2023 har vi gjort 
en plan över olika evenemang, 
åtgärder, kampanjer m.m. som vi ska 
fokusera på under året.
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Utöver dessa fokusområden 
arrangerar vi föreläsningar, Café 
Planet, studiecirklar och är aktiva i 
samhällsdebatten. Planerade projekt 
för 2023 är Vision Mariero, Hållbar-
hetsveckan och ett skogsprojekt. 
Detta år planerar vi färre 
välorganiserade evenemang med 
mera kvalitet. 

Aktiviteterna genomförs utgående 
från de resurser som finns tillgängliga 
i form av frivilligkrafter, personal-
resurser och finansiella medel. I 
verksamheten finns ett visst utrymme 
för att ta tillvara initiativ från 
medlemmar. I det sammanhanget är 
medlemmarnas eget engagemang 
viktigt, det vill säga att den som 
kommer med ett initiativ även 
behöver vara beredd att själv på 
något sätt engagera sig i frågan.  

Valåret 

Eftersom år 2023 är ett valår kommer 
Ålands Natur & Miljö att jobba med 
påverkansarbete i viktiga miljö- och 
hållbarhetsfrågor inför valet. 
Föreningen planerar att göra detta 
med hjälp av en kampanjgrupp inför 
valet. Vi vill också engagera 
ungdomar att rösta och inspirera alla 
till att vara med i hållbarhetsarbetet. 
Vi kan t.ex. ordna debatter, ta fram en 

”önskelista” till politikerna, skriva 
insändare m.m. 

Föreningen ska verka för att motver-
ka ekonomisk rovdrift och föra fram 
alternativa ekonomiska strategier.  
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Projekt - Städa Åland 

Projektet Städa Åland avslutas den 
31.01.2023. I projektet har vi 
uppmuntrat ålänningarna till att 
plocka upp skräp och städa i naturen 
samt att rapportera sina fynd på 
webbsidan www.stadaaland.ax. 
Projektet har även utbildat och 
upplyst i frågan om skräpets skadliga 
inverkan på miljön, djurlivet och oss 
människor. 

Städa Åland har på flera sätt bidragit 
till förverkligandet av utvecklings- och 
hållbarhetsagendan: Dels genom att 
direkt avlägsna skräp i naturen, vilket 
förhindrar att skadliga ämnen och 
mikroplaster förorenar både vatten 
och land. Dels genom att utbilda, 
förebygga och lyfta blicken gentemot 
våra konsumtionsvanor. 

Projektet ska enligt plan övergå till att 
bli en egen organisation såsom Håll 
Sverige rent, alternativt bli en del 
av en annan organisation. Då denna 
verksamhetsplan skrivs är det ännu 
oklart om, när och hur projektet 
övergår i en annan form. 
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Projekt – Vision Mariero 

Under år 2022 startade projektet Vision Mariero som bygger på en mer 
långsiktig vision för trädgården Mariero: en hållbar visningsträdgård med 
biologisk mångfald och pedagogisk gestaltning. 

Tanken med projektet är att med 
hjälp av experter planera och gestalta 
hela det biologiska kretsloppet i 
trädgården Mariero för att främja den 
biologiska mångfalden, såväl som 
den sociala hållbarheten. Detta görs 
genom att på olika sätt skapa 
förutsättningar för ett rikt djurliv och 
skapa olika mikroklimat. Det görs 
också genom att t.ex. medvetet 
använda form och färg och olika 
skyltar för att skapa harmoni, 
inspirera och öka kreativitet och lust 
att lära hos människor. Gestaltningen 
ska beröra människor, väva in 
berättelser och lyfta fram det 
kulturella värdet på platsen. Detta 
ökar värdet av trädgården som 
turistattraktion, skapar social 
hållbarhet och en estetiskt tilltalande 
miljö för djur och människor.  

Under projektets gång vill vi 
informera, utbilda och inspirera 
andra och skapa en långsiktig 
hållbarhetsplan för hela trädgården. 
Genom projektet skapas nätverk, och 
samarbeten utvecklas med aktörer 

som arbetar inom trädgård och social 
kulturell verksamhet.  

År 2023 söker föreningen projekt-
medel för att kunna fortsätta 
genomföra den långsiktiga visionen 
och jobba för en säkrad långsiktig 
finansiering för trädgården. 
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Projekt – Hållbarhetsveckan 

Syftet med projektet är att på riktigt lyfta hållbarhetsfrågor i samlad form under 
en veckas tid. Detta ska göras på ett positivt sätt för att få människor som idag inte 
är speciellt involverade att få en positiv inställning till hållbarhet och skapa 
attitydförändringar och beteendeförändringar. Genom att lyfta fram positiva 
exempel och skapa nya samarbetsformer utvecklas hållbarhetsarbetet på Åland 
och fler aktörer involveras. Den positiva och tacksamma andan är viktig och ska 
genomsyra hela evenemanget. 

Hållbarhetsveckan blir ett evene-
mang där föreningen samtidigt 
fokuserar på att genomföra flera 
större aktiviteter inom sin ordinarie 
verksamhet, istället för att göra 
många små evenemang under året. 
Evenemangets fokus ska inte ligga på 
konsumtion utan vad man kan göra 
istället för konsumtion. Alla 
deltagande aktörer i hållbarhets-
veckan ska gå en grundkurs i hållbar 
utveckling och lära sig mer om 
hållbarhet. Projektet ger som bieffekt 
föreningen möjligheter till medlems-
värvning och att nå nya målgrupper 
som kanske inte nås i det dagliga 
föreningsarbetet. 

Målsättningar med projektet är att 
lyfta fram positiva exempel på 
hållbart agerande för allmänheten, 
sprida information om goda exempel 
för att inspirera flera aktörer att 
påbörja sitt hållbarhetsarbete, skapa 
nya samarbeten som kan fortgå efter 
hållbarhetsveckan och utveckla och 
skapa mer hållbara näringar och 
aktiviteter på Åland. Vi vill också öka 
kunskapen om hållbar utveckling hos 
allmänheten på Åland, synliggöra och 
stärka aktörer som satsar hållbart och 
ge dem möjlighet till nätverkande. 
Genom att samla det åländska 
kunnandet inom hållbarhet och 
skapas en kunskapsbas inom cirkulär 
ekonomi, och genom samarbetet 
med huvudorganisationen för 
hållbarhetsveckan i Österbotten 
sammanförs hållbarhetsaktörer från 
Åland och svenska Österbotten. 
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Resultatet av projektet utmynnar i en 
etablerad hållbarhetsvecka på Åland, 
som är ett samarbete mellan flera 
organisationer som samlar 
aktiviteter, mötesplatser, tankar och 
diskussioner kring hållbarhet. 
Hållbarhetsveckan sätter fokus på de 
utmaningar samhället står inför och 

samlar lösningar som bidrar till social, 
miljömässig och ekonomisk håll-
barhet. Hållbarhetsveckan lyfter fram 
idéer, praktiska exempel och effektiva 
aktörer på Åland. Hållbarhetsveckan 
ger också kunskapsutbyte, inspiration 
och lärande för hållbarhetsaktörer i 
Norden. 

 

Nätverkande och samarbete

Green Key  

Green Key-certifieringarna startades 
upp av Ålands Natur och Miljö men 
drivs sedan 2019 av Visit Åland. Vi 
deltar i programmets styrgrupp och 
jury och utför kontrollbesöken på 
anläggningarna.  

  

Bärkraft 

Ålands Natur & Miljö är medaktör i 
nätverket Bärkraft. Under 
verksamhetsåret fortsätter sam-
arbetet och föreningen deltar aktivt i 
arbetsgrupper för flera av 
hållbarhetsmålen, och verksamhets-
ledaren sitter med i utvecklings- och 
hållbarhetsrådet. Föreningens 
verksamhet ska fungera som ett 
komplement till Bärkrafts arbete. En 
öppen dialog ska ständigt pågå för att 

klargöra föreningens roll i förhållande 
till Bärkrafts roll i det åländska 
samhället så verksamheterna 
kompletterar varandra. Gemensamt 
kan vi vägleda och informera 
ålänningarna om hur man ställer om 
till ett hållbart och klimatvänligt liv. 

 

Regereration 2030  

Föreningen planerar att på något sätt 
delta i Regeneration 2023. 

 

Nordiska samarbeten 

Ålands Natur & Miljö ingår i ett 
nätverk av nordiska natur-
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skyddsföreningar som håller 
regelbunden kontakt för att utveckla 
naturskyddsarbetet i Norden.  

Vi har ett gott samarbete med 
nätverket Nordic Coastal Cleanup 
(NCCU) efter projektet Städa Åland. 
Varje år i september har vi städat tre 
referensstränder på Åland och skickat 
statistik på mängder och typer av 
skräp till NCCU. På så sätt får vi en 
överblick på hur mycket skräp som 
spolas i land från våra närliggande 
hav och sjöar. Då verksamhetsplanen 
skrivs är det oklart om städningen av 
referensstränderna fortsätter i 
Ålands Natur & Miljös regi eller om 
städningen fortsätter i någon annan 
organisationsform, eftersom det 
ännu inte är klart hur framtiden ser ut 
då projektet Städa Åland avslutas. 

Vi siktar på att fortsätta sprida 
Information och kunskap från de 
tidigare projekten om kemikalier i 
vardagen (Operation giftfritt dagis, 
Kemikaliekoll Åland och 
Kemikaliesmart Ö) både inom och 
utanför Ålands gränser. Infor-
mationen finns samlad på sidan 
www.chemicallyclever.com. 

 

Föreningssamarbete 

Vi handleder mindre åländska 
föreningar och erbjuder dem att 
använda Ålands Natur & Miljös mallar 
för exempelvis policys och riktlinjer. 
Vi ger råd om förenklad admini-
stration och skapar samarbete. 
Samtidigt förenklas arbetet för små 
ideella föreningar utan personal. 

Tillsammans med Ålands Naturskola, 
som drivs av det finlandssvenska 
förbundet Natur och Miljö arrangerar 
vi utflykter och evenemang.  
 

Exempel på föreningar vi 
samarbetar med: 

x Arbetarnas 
bildningsförbund 

x Emmaus 

x Ekologiska odlarna på 
Åland 

x Föreningarna på Ålands 
Landsbygdscentrum 

x Ålands Fågelskyddsförening 

x Archipelago Pares 
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Myndighetssamarbete 

Föreningen samarbetar med 
Miljöbyrån på Ålands landskaps-
regering kring information om och 
bekämpning av invasiva arter. 
Tillsammans med Archipelago Pares 
och Ålands Fågelskyddsförening 
samarbetar vi för att påverka 
landskapsregeringen för att det ska 
finnas en långsiktig plan för 
bekämpning av invasiva rovdjur på 
Åland. 

Föreningen har ett fortlöpande 
avtalat samarbete med Mariehamns 
stad om skötseln av trädgården 
Mariero. Utöver de projekt som 
genomförs i trädgården jobbar 
föreningen och föreningens frivilliga 
tillsammans med staden för att 
trädgården kontinuerligt ska hållas i 
bra skick. 

Det lyckade integrationsprojektet 
Träffpunkt skogen avslutades 2022. 
Föreningen planerar att behålla 
Facebook-gruppen ”Träffpunkt 
Skogen” som skapades under 
projektet och dela sina kommande 
evenemang på engelska där. 
Evenemangen ska också delas i 
Facebook-gruppen ”Inflyttade 
ålänningar – New in Åland”. Inom den 
ordinarie verksamheten planeras 

också en årlig öppen utflykt med 
integrationstema. Vi undersöker 
också om det skulle vara möjligt att 
ordna gemensamma utflykter 
tillsammans med Röda Korset och 
Medborgarinstitutet någon gång. 

Ålands Natur & Miljö blir ofta 
tillfrågade av myndigheter, både 
lokalt och nationellt, att ge utlåtanden 
och remissvar gällande natur- och 
miljöfrågor. Med hjälp av vårt 
kontaktnät hittar vi personer som är 
specialister inom olika områden och 
kan med deras hjälp basera 
utlåtanden på fakta. Föreningen sitter 
med i olika arbetsgrupper och 
tillfrågas ofta om sin åsikt i både 
samhällsdiskussioner och debatter. 

 

Praktikarbete och sysselsättning 

Ålands Natur & Miljö tar regelbundet 
emot praktikanter för att skapa 
arbetstillfällen och läroplatser för 
unga. 

Genom samarbete med 
Kommunernas socialtjänst (KST) kan 
föreningen ordna tillfällig 
sysselsättning för personer som är i 
behov av det. Det kan t.ex. handla om 
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ogräsrensning och skräpplockning i 
Tusenskönan. 

Tack vare våra olika projekt kan våra 
anställda och medlemmar använda 
föreningen som en språngbräda ut i 
arbetslivet. Tidigare anställda och 
aktiva medlemmar har genom sitt 
brinnande engagemang i föreningen 
fått ordinarie tjänster inom både 
privat och offentlig sektor. 

Föreningen skapar ständigt arbets-
platser via sina projekt. Till exempel 
har Green Key och Blue flag både 
skapat permanenta anställningar och 
höjt Ålands status inom grön turism. 
Genom kommande projekt strävar 
föreningen efter att fortsätta skapa 
nya arbetstillfällen. 

3. Medlemmen i centrum

Medlemmarna har en central plats i 
föreningen och vi strävar till att vår 
verksamhet ska baseras på 
medlemmarnas vilja och 
engagemang.  

Vi vill erbjuda alla medlemmar ett sätt 
att aktivera sig: en kurs, en 
studiecirkel, en grupp eller 
inspirerande möten. Medlemsfikor är 
en inkörsport i föreningen och ett 
forum för diskussioner och 
information. Våra uppskattade 
informationstillfällen under 
benämningen Café Planet är en 
möjlighet att uppmärksamma 
aktuella frågor.  

Det ideella arbetet i föreningen sker 
genom möten och mötesför-

beredelser, talkoarbeten, diskussion 
och utlåtanden, deltagande i utskott 
och arbetsgrupper, hjälp vid 
evenemang, ledande av utflykter, 
studiebesök och exkursioner. 
Föreningens medlemmar bidrar med 
personlig kunskap och erfarenheter i 
att skapa en levande organisation 
med utvecklande och inspirerande 
möten och insikter. 

Vi vill driva en allt mer inkluderande 
verksamhet och aktivera fler 
medlemmar.  
Våra medlemsmöten är välbesökta 
tillställningar där vi träffas, inspirerar 
varandra och utbyter idéer.  

Målsättningen är att öka antalet 
aktiva och engagerade medlemmar 
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och hålla medlemsantalet på en stabil 
nivå. Medlemsvärvningen ska pågå 
kontinuerligt under året genom t.ex. 
värvning vid evenemang och kontakt 

med personer som visar intresse för 
verksamheten. Påverkar gör vi bäst i 
grupp. Genom att vara medlem kan 
du vara med och göra skillnad

4. Våra mötesplatser

Föreningen har idag två fysiska 
mötesplatser: föreningslokalen på 
Hamngatan 4 och Trädgården 
Mariero i centrala Mariehamn. Under 
året kan en tredje plats tillkomma; 
den nyinköpta skogen som 
föreningen beslutat att köpa hösten 
2022. 

På föreningslokalen arbetar 
verksamhetsledaren, medlems-
ansvariga, kansliassistenten och 
projektledare för föreningens projekt. 
I föreningslokalen finns ett 
mötesutrymme för styrelsemöten, 
olika arbetsgrupper samt studie-
cirklar. Medlemmar välkomnas att 
besöka lokalen och kan även få boka 
mötesrummet för volontärarbete 
utanför kontorstid. 

Trädgården Mariero är en ekologisk 
visningsträdgård. I trädgården samlas 

medlemmar och andra intresserade 
för talkor, trädgårdslärande och 
gemenskap. Trädgården är öppen för 
alla, både lokalbefolkning och 
turister. Föreningen förvaltar 
trädgården som är i Mariehamns 
stads ägo. 

Vår webbsida, elektroniska 
nyhetsbrev och sociala medier är 
viktiga kommunikationskanaler och 
används flitigt. Ålands Natur & Miljö 
administrerar ett tiotal 
Facebookgrupper dit medlemmar är 
välkomna att diskutera på ett öppet 
och respektfullt sätt. Vi tillåter inte 
diskriminerande, kränkande eller 
hatiskt innehåll i våra grupper. Utöver 
dessa mötesplatser träffas 
medlemmar på föreningens 
evenemang som arrangeras på olika 
orter på Åland
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5. Administration 

Möten 

Föreningen håller stadgeenliga vår- 
och höstmöten för medlemmarna. Vi 
strävar efter att hålla våra 
medlemsmöten på Green Key-
certifierade anläggningar.  

Styrelsen sammanträder vid minst 
åtta ordinarie möten under året. 
Ledamöterna jobbar helt ideellt och 
stöder kansliets personal i diverse 
frågor som rör verksamheten. 
Arbetsgrupper kan tillsättas av 
styrelsen eller kanslipersonalen. 

Utöver de stadgeenliga medlems-
mötena ordnas bland annat 
studiecirklar, hållbarhetskurser och 
Café Planet. Det är en naturlig 
inkörsport till föreningens verk-
samhet som ofta kombineras med 
andra aktiviteter och information om 
aktuella teman.  

Personal och arbetsgrupper 

Till kanslipersonalen hör 
verksamhetsledare, 
medlemsansvarig och kansliassistent. 
Utöver dessa finns projektanställda i 
föreningens projekt. Andra tillfälliga 
anställningar kan förekomma. Utöver 

kärnverksamheten skapar föreningen 
värdefulla och meriterande 
arbetslivsmöjligheter genom till 
exempel praktikplatser och 
projektanställningar. 

Föreningens Advisory Board är ett 
rådgivande organ för föreningens 
samhällspåverkan. Advisory Board 
fortsätter att stöda föreningens 
arbete genom deltagande i arbetet 
med uppföljning och revidering av 
föreningens program Åland 2030 för 
fulla segel och föreningens 
verksamhetsplanering. De delar även 
med sig av sina erfarenheter och sin 
sakkunskap från ett flertal olika 
verksamhetsområden vid 
remissförfrågningar. 

Kommunikation  

Kommunikationen till föreningens 
medlemmar sker genom 
regelbundna nyhetsbrev via e-
postutskick. Föreningen är också aktiv 
på sociala medier och uppdaterar 
kontinuerligt Ålands Natur & Miljös 
Facebooksida samt Instagram. På 
webbsidan www.natur.ax publicerar vi 
på ett lättillgängligt sätt nyheter och 
aktuella evenemang som berör vår 
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verksamhet. Där finns även olika 
rapporter, protokoll och information 
om verksamheten samt projekt. Det 
är även enkelt för besökare att bli 
medlem, månadsgivare eller göra 
donationer till föreningen via 
webbsidan. Information om 
föreningen finns också tillgänglig på 
engelska. Under året planeras 
uppdateringar och omstrukture-
ringar på webbsidan, bland annat för 
att lättare hitta fakta inom olika 
miljörelaterade områden. 

Ekonomi 

Ålands Natur & Miljös verksamhet 
finansieras till största delen av PAF-
bidrag. Föreningen får också bidrag 
från Mariehamns stad och söker 
årligen bidrag för olika projekt från 
olika finansiärer. 

Föreningens egenfinansiering består 
främst av medlemsavgifter, bidrag 
från månadsgivare samt donationer. 
För att ytterligare öka egen-
finansieringen upptar föreningen 
ibland deltagaravgifter, söker aktivt 
sponsorer samt får ekonomiska 
bidrag i form av kondoleanser och 
arv. Kontrollbesöken inom Green Key 
bidrar också till föreningens 
egenfinansiering. Ålands Natur & 
Miljö jobbar aktivt med att hitta nya 

sätt att öka föreningens egen-
finansiering.  

Under år 2023 behöver föreningen 
investera i nya datorer då de som 
finns inte längre är kompatibla med 
behövliga programvaror. Föreningen 
eftersträvar att köpa begagnade 
datorer i första hand. 

Föreningen har sedan några år en 
Skogsfond med syftet att köpa ett 
markområde i naturskydds- och 
rekreationssyfte. Fonden admini-
streras av en styrelse och en 
arbetsgrupp har sökt efter passliga 
markområden att köpa in. Hösten 
2022 beslöts att ett markområde med 
skog i Föglö ska köpas, och under år 
2023 ska det planeras och arbetas 
med hur området ska användas för 
naturskydd och rekreation. Det kan 
bli aktuellt att söka projektmedel via 
Leader för ett skogsprojekt under år 
2023. 
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