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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t ~ r e 1 N~ 14/1968.
s e s framställning till .Å lands landsting med
förslag till första tillägg till inkomst- och
utgiftsstaten för landskapet Ålands enskilda
medel under år 1968 .
Efter det landskapsstyrelsen till Landstinget avgivit framställning
angående enskilda medels budget för år 1968 har uppkommit tvenne anslagsäskanden, vilka föranlett landskapsstyrelsen till avgivande av
föreliggande förslag till tilläggsbudget. Tilläggsbudgeten omfattar
på utgiftssidan tvenne moment varav dock endast under det ena anPetts
nödigt att i detta skede föreslä ett anslag om 1.009 mark. på inkom~t
sidan synes detta kunna balanseras med anslaget under avkortningar på
underst öd slån, vilket, enligt vad som nu kan förut ses, kommer att stiga utöver hittills budgeterat belopp.
Hänvi s ande till ovanstående får landskapsPtyrelsen föreslå
att Landstinget måtte antaga följande tillägg
till inkomst- och utgiftsstaten för landskapet
Ålands enskilda medel under år 1968.
Mariehamn, den 12 mars 1968~
pä landskapsstyrelsens vägnar~
Lantråd
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IV. Inkomster av beviljade unders~Qdslån.
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2. Avkortningar ..•......•............•..•.....
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1.009

Summa IV kap. 1.009
Summa inkomster mk

1.009

=========~====================

v.

U t g i f t e r.
InveRteringsutgifter.

=========================
B. LandRkapets jordegendomart
5. ErPättning åt arrendatorer för utförda förbättringar av
landskapets boställen (reservations-för~lagsanslag)
6. Investeringar i egendomarna (förslagsanslag) ••••••••
B. Landskapets jordegendomar Summa 1.009
Summa V kap • 1 • 009
Summa utgifter mk

1.009

1.009
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Detaljmotivering.
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v.

V~ 5.

!~6.

Investeringsutgifter.
B. Landi?kapets jordegendomar.
ErR ättning åt a:rre.ndatorer för utförda förbättringar av landskapets boställen (r-f).
Tillägg - mark.
Arrendatorn på Haga kungsgård har beviljatP 2.500 mk till
material för nytt tak på mejeribyggnaden. Då arbetet kommer att
utföras under 1968 och ersättningen därefter bör regleras i samband med arrendevederlagets erläggande i mars 1969 kan anslaget
upptagas i 1969 års budget.
Investeringar i egendomarna.
Tillägg 1.009 mark.
Landskapsstyrelsen har beslutat bevilja arrendatorn till åkrarna på ryska begravningsplatsen på Prästö bidrag för upptagning
av erforderliga n ackdiken samt fördjupningar av utfallsdike.
Kostnaderna för dessa nödiga grundf örbättringsarbeten stiger
till 1.009 mark.

