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I boken finns aktuell infor-
mation om allt från miljö, 
befolkning och förmögenhet 
till utbildning eller allmänna 
val. Dessutom ingår jämfö-
rande statistik på nordisk 
och internationell nivå.

Vädret brukar vara ett 
populärt samtalsämne. Den 
som vill imponera med sina 
kunskaper kan liksom Åsub 
konstatera att årsmedeltem-
peraturen har stigit och ne-
derbörden har ökat. Förra 
året var medeltemperatu-
ren sju grader, vilket är en 
ökning med två grader från 
åren 1960-1990.

– Nederbörden var drygt 
500 millimeter i genomsnitt 
under åren 1961 – 1990 med-
an den för åren 1991 – 2005 
visar en ökning till 600 mil-
limeter i medeltal. För 2007 
var nederbörden nästan 700 
millimeter, skriver Åsub.

Intressanta fakta
Några andra axplock ur års-
boken:
� För jordbrukets del har 
andelen ekologisk odling av 
den totala åkerarealen stigit. 
1995 var andelen 2,3 procent 
medan den år 2007 var 21,5 
procent.
� 1996 föddes 290 barn på 
Åland, tio år senare var siff-

ran 295. De senaste tio åren 
har det fötts fler pojkar än 
flickor – varje år.
� Motorcyklarna har blivit 
allt populärare. Sedan slu-
tet av 1970-talet har antalet 
motorcyklar blivit mer än 
sex gånger större, 2007 note-
rades nästan 1.100 registre-

rade motorcyklar. 
� Under 2000-talet har det 
i genomsnitt getts ut ca 70 
böcker per år på Åland, va-
rav fyra femtedelar är fack-
litteratur.
� Majoriteten av länderna i 
Sydamerika har samma folk-
täthet som Åland, medan de 

flesta av Asiens länder är 
betydligt mer tätbefolkade.
� Antalet veterinärbesök 
2007 var 3.809.                       
� Antalet aborter ökade 
från 53 år 2006 till 73 förra 
året.

Redaktör för Statistisk 
årsbok är Iris Åkerberg. I ar-

betet har också Kenth Hägg-
blom, Gerd Lindqvist, Jonas
Karlsson, Richard Palmer 
och Mina Rydell deltagit. 
Boken kan köpas från Åsub 
och den finns också tillgäng-
lig på Åsub:s hemsida. 
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Mängder av siffror i ny årsbok

Från motorcyklar till födslar
Antalet änkor på Åland 
var i slutet av förra året 
1.319 medan antalet änk-
lingar endast kom upp i 
271 stycken. Om det och 
mycket mer kan du läsa 
om i Statistisk årsbok för 
Åland 2008.

Blir fl er. Den nyfi kne kan fördjupa sig länge i Åsub:s statistiska årsbok. Den berättar bland annat antalet motorcyklar och födslar 
ökar på Åland.  Arkivfoton: STEFAN ÖHBERG OCH ERKKI SANTAMALA

Landsbygdsriksdagen firar 
tioårsjubileum i år. 100 del-
tagare från Svenskfinland 
och övriga Norden deltog i 
mötet som för första gången 
hölls på Åland. Arrangör 
var Svensk Byaservice med 
Ålands bildningsförbund 
som samarbetspart. 

Deltagarna informerades 
om de senaste rönen inom 
forskning om hur landsbyg-
den kan utvecklas. 

Landsbygdens överlevnad 
är både en mat- och klimat-
fråga, konstaterade Björn
Wallén, rektor för Svenska 
studiecentralen och ordfö-
rande för Svensk Byaservice 
under sitt öppningsanföran-
de i Självstyrelsgården.

– Förutom mat- och mil-
jöaspekter bör vi också lyfta 
fram civilsamhällets olika 
aktörer som kommer att 
spela en allt större roll både 

för närdemokratin och när-
servicen.

Flera gästtalare var in-
bjudna, bland dem Janken
Myrdal, professor vid Sve-
riges lantbruksuniversitet, 
agronomen Henrik Ingo och
Erland Eklund, landsbygds-
professor vid Åbo akademi.

Ny deltagare
Det är första gången Minna
Nikula deltar i arrangemang-
en. Redan på färjan från Åbo 
startade diskussionerna, be-
rättar hon. Nikula represente-
rar Studiefrämjandet i Öster-
botten rf. 

– Vår organisation växer och 
blir större. Vi strävar efter att 
bli en stark organisation inom 
landsbygdsutveckling.

I Finland fi nns 55 leader-
grupper. Studiefrämjandet 
i Österbotten är en av de 
största. Området omfattar 
hela svenska Österbotten från 
Kristinestad till Karleby. 

Leader är en del av program-
met för landsbygdsutveckling. 
Det handlar om att landsbyg-
den ska var ett attraktivt ställe 
att leva på, om aktiva företa-

gare och om sysselsättning.
– Vi satsar på Leader men 

vill också ha annat att stå på, 
säger Minna Nikula.

Studiefrämjandet i Öster-
botten vill integrera byalags-
verksamheten och Leader-
projektet.

– De ska gå ihop för att bli 
starkare.

Liknande diskussioner på-
går som bäst i hela Finland. 
Men få har kommit lika långt 
som Nikulas organisation.

– Vi visar vägen, skojar hon.

Ny förening
I samband med landsbygds-
riksdagen bildades också 
föreningen Hela Norden ska 
leva. Representanter från Is-
land, Danmark, Norge, Fin-
land och Åland och Sverige 
kommer genom föreningen 
att samarbeta för att bevaka 
landsbygdens intressen och ta 
ställning och yttra sig gemen-
samt i viktiga frågor. Åland 
representeras av Mikael Er-
ickson.

– Dagens beslut är strate-
giskt viktigt för den nordiska 
byarörelsens framtid. Lands-

bygdsfrågorna omfattar alla 
politikområden och erfaren-
hetsutbyte över nationsgrän-
serna är därför helt nödvän-
digt, säger Karl-Erik Nilsson,
ordförande i den nybildade 
interimstyrelsen.

Helgens möten präglades 
av en stark framtidstro och 
deltagarna konstaterade att 
landsbygdens attraktionskraft 

blir allt starkare. Detta visar 
sig bland annat i ökad energi- 
och miljömedvetenhet och 
livsstilsförändringar.

Landsbygdsriksdagen be-
sökte också skördefesten i Jo-
mala.
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Stark framtidstro 
trots utmaningar

Landsbygdsriksdagen:

Deltagare. En som medverkade i helgens landsbygdsriks-
dag är Minna Nikula, projektchef vid Studiefrämjandet i Österbot-
ten. Hon tror på en samgång mellan byalagsverksamhet och 
Leaderprojekt.  Foto: ANNIKA KULLMAN

Landsbygden står inför 
stora utmaningar. Hur man 
ska möta dessa var en av 
de frågor som diskutera-
des under helgens lands-
bygdsriksdag.

� På tisdag kommer 20 am-
bassadörer och diplomater till 
Åland för att bekanta sig med 
det åländska samhället och 
självstyrelsen.

Diplomaterna kommer från 
några av de 40 ambassader 
som ligger i Stockholm men 
också är ackrediterade för 
Finland: Algeriet, Uruguay, 
Filippinerna, Zambia, Hondu-
ras, Zimbabwe, Makedonien, 
Kenya, Sri Lanka, Guatemala, 
Azerbadjan och Botswana. 

Talman Roger Nordlund har
fått i uppdrag att berätta om 
lagtinget och Ålands fredsin-
stitut upplyser om Åland som 
fredsexempel. Eftermiddagen 
kommer att ägnas åt besök på 
Ålands sjöfartsmuseum och 
Chips fabrik i Haraldsby.

Besöket är det tredje som 
anordnas i samarbete mellan 
Ålandskontoret och Finlands 
ambassad i Stockholm, be-
rättar informationssekrete-
rare Gunnar Westerholm i ett 
pressmeddelande. (ak)

Ambassadörer
på Ålandsvisit

� Ålands riksdagsledamot 
Elisabeth Nauclér engage-
rar sig i frågan om påtvingad 
lokalflytt för Åländska stu-
dentföreningen i Helsing-
fors.

Tillsammans med yrkes-
högskolans Arcadas rektor 
Henrik Wolff har hon skick-
at en appell till Studentkå-
ren för att betona vikten av 
ett särskilt utrymme för de 
svenskspråkiga studenterna.

Bland de som uttalat oro 
över de föreslagna nedskär-
ningarna finns också kultur-
minister Stefan Wallin och 
vice lantråd Britt Lundberg.
(ak)

Fortsatt kamp 
för Kupolen

� HAMMARLAND. Max-
taxan inom barndagvården 
justeras nu också i Hammar-
land. Det man gör är att an-
passa taxan till de ändringar  
som från den 1 augusti gjorts 
i klientavgiftslagen. En-
ligt kommundirektör Kurt 
Carlsson innebär föränd-
ringarna i klientavgiftslagen 
att maxtaxan kan höjas till 
233 euro från nuvarande 
200 euro. Kommunstyrelsen 
beslöt vid sitt senaste möte 
att en sådan anpassning av 
avgifterna görs.

På styrelsens föredrag-
ningslista fanns i tisdags 
också en motion om avgifts-
frihet i dagvården för juni 
och augusti ifall man inte 
har barn i dagvård då. Re-
dan nu är juli avgiftsfri och 
för juni och augusti uppbärs 
endast halv avgift om man 
inte utnyttjar dagvården då. 

Socialnämnden har nu ut-
rett frågan och kommit till 
att tre föräldrar till samman-
lagt fyra barn säger upp sina 
dagvårdplatser för semes-
termånaderna och att sju 
föräldrar haft barn i dagvård 
till halv avgift.

Mot den bakgrunden an-
ser kommunstyrelsen att den 
nuvarande taxan i tillräcklig 
mån beaktar behoven och att 
det inte finns behov av att 
göra ändringar, vilket man 
också föreslår för fullmäk-
tige som svar på motionen. 

Det var fullmäktige Bar-
bro Häger som motionerat  i 
frågan. (jk)

Höjt avgiftstak
i barndagvården


