
Närmare 70 000 finländare kan kalla sig skärgårdsbor—eller snarare kanske öbor och sjöbor—det vill säga en 

stor minoritet. Men hörs denna stora grupp? Syns skärgårdsborna i beslutsfattandet?  

Erfarenheten visar att det behövs ett fungerande nätverk som stöd för den politiskt tillsatta Skärgårdsdele-

gationen på gräsrotsnivå mellan Finlands olika skärgårds- och vattenområden. Via nätverket är det möjligt 

att lyfta fram gemensamma utmaningar och marknadsföra skärgårdens styrkor. 

För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden  

HABITABILITY 

Detta nätverk byggs upp som bäst! För åren 2022–2023 har Arbets- och näringsministeriet genom Egentliga 

Finlands förbund beviljat Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi finansiering för temanätverket “Habitability – 

För livskraftiga och bobara skärgårds- och vattenområden” 

Temanätverket Habitability ska: 

 ▪  sporra till att med konceptet bobarhet som verktyg stärka skärgårdssamhällena  

 ▪  sätta grunden för ett fungerande, landsomspännande nätverk på gräsrotsnivå 

Kom med och lär dig mer om Habitability-konceptet och diskutera det 
kommande skärgårdsnätverkets verksamhet! Din åsikt är viktig!  

 PLATS:  Pellinge kursgård, Jiviksvägen 18  
 TID:   Måndag 14.11.22, kl 18.30 

Vi bjuder på kaffe och tilltugg från kl 18. Välkommen! 

Bobarhet 

För första gången någonsin finns det ett verktyg för att ut-

veckla öar och mindre samhällen som är präglade av sin när-

varo till vatten. Att vara bobar betyder att det finns jobb, bo-

städer, skola, färjor, gemenskap och så vidare – i korthet: det 

som förutsätts för att kunna vara ett hållbart samhälle, som 

kan ta hand om sina människor, sköta sin natur och vårda det 

omgivande havet eller vattenområdet. (abo.fi/bobarhet) 

Temanätverket Habitability 

Samarbetsparter i projektet är 12 Leader-grupper med skär-

gårdsområden, samt föreningen Finlands Öar rf - Suomen Saaret 

ry. Vi arbetar i nära samarbete med den nationella Skärgårds-

delegationen (SANK).  

Nätverket är tvåspråkigt och utgör också en brobyggare mellan 

de olika språkområdena. Inom temanätverket arrangerar Skär-

gårdsinstitutet utbildningar, workshoppar och möten.  

www.abo.fi/bobarhet 

Utvecklingsföreningen SILMU rf & Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi 

Mer info: Pia Prost, 050-3381710, pia.prost@abo.fi, www.abo.fi/bobarhet 


