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.. FINANS-
~a 62.J 

o-0h EKONOMJ:trTSKOTTETa . 

l/1944 med anl d betänkande Nso 
. ..e ning av l 

ställning till Å ,ands)<apsnälllndens fram-

lanas landst1n 

gårdskarlen Kal:"l W · g nngåcnde 

esteriunas, affär f.'" 

Tore Hanaens Och ta . s oreståndaren 

l'ldläkaren Elis 

kan att få :inlösa sina -- Lundbergs ansö-

respektive Villatomter å 

Styrsö benämnda K 
, ,, astelholms ku.n 

de omräde, · · g~gård underlydan--

de ä infordrat utlåtande betru~fande 

1seen 
ou. rubric · d 

r e. · 
era e framställn· 

i• ooh ekonomiutskottet vördsamt fr mhå , ing 

Ål' fine.n 
a lla, att utskottet för sin 

• f /fnner anledning motsätta sig land sk .. · 

l 1c1<e 
apsnamndens föl:'slag att elda-

de dskarlen Karl Westerlund samt affärsförest-'--" 

ren-går 
"'uuaren Tore Hansen och 

r.lis Lundberg finge inl~aa i 

tandliiJ!e.ren • 
a na arrenderad~ Villaområden, b~-

1 nordvästra-västra delen av "St~-holme d 

1!igne. 
' me Villkor likväl att 

• iimnde. lägenheter icke erhålla. &hcfe:t, t styrsö h 1 
fören 

O_)~s vattenområde, 

'8 

,,.,t torde böra förbehållas tte· l västra sidan av st ö 

fil.i>" 
, Y"r.S belägna och un-

der iali6skapets förvaltning stående mindre holmarna. 

Ledamoten Herr Paulson kunde även för sitt. vidkonµnapde biträda land

skapsniimndens förslag, men ville dock hava framhållet att ifrågavarande 

försä1jp.1ng sa:knade stöd i be.s~ämmel~erq.a uti den åländska grundlagen, la• 

gen om självst_yrelse för Åland. 

Utskottet får fözity vördsamt f~W.,r 

att Landstinget måtte förorda försäljning åt 

eldaren-gårdskarlen Karl Westerlurid samt affärs

föreståndaren Tore Hansen och tandläkaren Elis · 

Lundberg av deras i lap.ds.kap~,nljmndens ovanberörda 

framBtällning omförmälda. \!i.-l!l.p.pllll'J.den å Styrsö be

nämnda, Ka&telholms kungsgård underlydande holme, 

med villkor att före~a lägenheter icke e;rhåHa 

andel 1 styrsö holmes vattenområae, vilket torde 

böra förbehållalf de ä västra sidan av Styz,sö belägna 

och t.mad landtlkapet s förval tping .stående mindre 

, 

ho lJJIEU!fla • , 

Mariehamn den 22 februari 1944• 

På 



finans• och ekonomiutskottets vägnar: 

~~ ~---------------------
Werner W; son 1Becker. ·-

Uti iiPendets·- beh and:t:!:ng -h:av a .. del tagit ord:roranden Hel in, viceord

föranden Eriksson samt ledamöt~rna: Blomroos, Paulson och Åkerfelt, 

f 


