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.framställning till Ålands l andsting med försl Rg 

till landskaps l ag nng ående tiden för öppenhål <-• 

l ande av handelsrörelser och affärskontor i 
landskapet Åland. 

Genom landskapslagen den 19 augusti 1935 (5/35) angående tiden för 

öppenhållande av h andels- och särskilde andra rörelser s amt affärskontor 

i l andskap et Ål and är öppenhållningstiden för affärs- och kontorsrörelser-

na i li:indskr:ipet reg;1 erqa. T.qnrtskqpsl""gens bestämmelser äro helt överens

st ämmFmde med den rikslag i ämnet :: , som gällde före den 2 augus ti 1946, 

då en ny rikslag utkom, nämligen lagen om tiden för öppenhållande av 

h andelsrörelser och affärskontor. Uti den nya rikslagen hade införts någ

ra viktiga ändringar beträffande öppenhållnings- och stängningstiden i 
förenämnda rörelser. Sålunda stadgas i 1 ~ 3 mom., att i lagen uppräknade 

rörelser och kontor, utom rRkstugor och frisersalonger, skoln på lördagar 
och dPg r:i r före kyrklig högtidsd l'1.g snmt före självständighetsdngen och 

första ma j stängas en timme tidigare än vanligt. I landskapslagen finnes 
icke "före självständighetsdagen 11 och "före första maj" intagna. I 2 ~ 

2 mom. av den nya riksl~gen åter stadgas, o. tt rörelserna och kontoren, 

med särskilda i 3 § nämnda avvikelser, böro. stängas klockan femton do.gen 

före jul-, nyår-, påsk.- och midsommi::.rdagerna. Lnndsk8pslagen innehåller 

ej någon bestämmelse om stängningstiden före nyårs~ och påskds g 2rna. 

Mjölk- och brödbutiker, vilka enligt 18ndsknpslagen kunna öppengållas H 

beroende på fullmäktiges avgörande vid tid under kyrkliga högtidsdagar, 

självstandighetsdagon, först~ maj, jul~ samt midsommardagarna, få enligt 

rikslagen - jämväl efter prövning av fullmäktige ~ öppenhållns blott under 

den,~ndra AV flera på VPr~ndra följ Ande söndagRr, kyrkliga högtidsdagar 
m.m. 

Då det i vissa fnll väckt irritntion bla nd affärs~nställdf-l, att i land-

skapet bestämmelserna angående stangning av affärsrörelser icke varit 

helt desamma som i riket, vilket i något fall även givit anledning till 

polisanmälan, dock med negativt resultst, då ju polisen h af t e tt hålla 

sig uteslutnnde ti 11 föreskrifålerna i l o.ndskapslagen, h o.r 12ndskapsnämnden 
be slut ~ t upp~öra och , förelä~ga Lqndstinget till antagande förslog till ny 
l nnd sk~pslr.g i ämnet• Förs l pget bygger i huvudsak på förenämnd!:'. riks leg 

av 2.8.1946. Någon särskild redogörelse uv lo.gens innehåll torde icke var a 
av nöden, 

Hänvisande ti 11 förestående får Lsnd skl=p snämnden vör dsan.mast före l ägg a 
Lands tinget till Rntagande nede.nst ående 

L a n d s k a p s 1 a g 



677 
-2 ... 

angående tiden för öppenhållande av handelsrörelser och affärskontor i 

landskapet Åland. 

I enlighet med J.lanas lAndstin~s beslut stadgas: 

l ~. 

Butik, nederlag, rakstuga och frisersalong ävensom annRn med dem jäm

förlig rörelse samt affärskontor må icke, för såvitt i denna landskapslag 

ej annorlunda stadgas, under söckendagar öppenhållas före klockan åtta 

och efter klockan aderton. 
Under tiden från den 1 juni till den 1 september må dock i 1 mom. nämn

dR rörelser i kommuner, där fullmämtige så besluta, kunna öppenhållas 

från klockan sju till klockan nitton. Fullmäktige kunna även besluta, att 

sagda rörelser unde-r tiden mellan nämnda dagar böra st äng as tidigare än 

vid i 1 mom. nämnda tidpunkter. 

På lördag och dag före kyrklig högtidsdag samt före självständighets

dagen och första maj skola övriga i l mom, nämnda rörelser och kontor 

utom rakstugor och fr~sersalonger stängas en timm~ tidigare än ovan är 

stadgat. 

Där de särskilda förhållandena på orte;o. sådant påkalla, kunna vederbö

r ande kommuns fullmäktige bestämma, att i 1, 2 och 3 mom. nämnda tider 
för öppenhållande ändras till en timme tidigare eller en timme sen2~e, 

utan att dock den dagliga tiden för öppenhållandet förlänges. 

2 §. -
På söndagar, kyrkliga högtidsde.isgr, självstänflighetsdagen och första 

maj böra a. e i 1 ~ nämnda r öre 1 se rna och kont oren, för såvitt ej i 3 § 

annorlunda stadgas, hållas st~gda. 

Dagen före . jul .... , nyårs-, påsk och midsommardagarna böra affärer och 
kontor med i 3 ~ tillåtna avvikelser stängas klockan femten. 

~ 

3 ~. 
VederbörRnde kommuns fullmäkti~e ägR bestämma tiden för: 

1) öppenhållande av blomsterbutiker, likväl med beaktande av att dessa 

butiker under de i 2 $ nämnda dagarna icke få öppenhållas längre tid än 
tre timmar och icke på annan tid än mellan kiockan sju och elva; 

2) i kiosker och med dem jämförliga försäljningsställen ävensom utom~ 

hus skeende försäljning av färdig mat, förfriskningar, läskdrycker, tobak, 
tändstickor, sötsaker, tidningcr och tidskrifter samt blommor; 

3) öppenhållande av mjölk- och brödbutiker under den nndra av flere på 

varandra följande, i 2 ~ nämnda dagar, med beaktande av Ett tiden för öp .... 

penhållandet icke överskrider tre timmar; samt 

4) öppenhållande under i 2 ~ nämnda dagar av tidningskontor för tid
ning3r som utkomma dagen efter de dagGr, vilka omnämnas i 2 ~, i den mån 
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_. arbet"-et b.ä.Pvid är ~gj; oclJ. . ~d be.aktande av att öppenhållandet 

icke överskrid.er tre timmar. 

4 ~· 
Under den tid, då denna landskaps lag underkastade röre].ser och kontor 

skola hållas stängda, må varor, som i dem s-aluhållas, ej heller annorst ä.-. 

des hållas till salu eller utbjudas på auktion, med mindr~ vederbörande I · 

polis.lllyndi.ghet därtill rör visst tillfälle meddelat särskilt tillstånd. 

5 ~· 
Denna land skapslag berör icke : 
l) apotek; 

2) kassor och kontor vid trafik- och transportinrättningar samt här

bärgerings~ och förplägningsrörelser ävensom ;sjukhus och välfärdsanstal-

ter; 
3) försäljning för passagararnas behov på :ångbåts-, linjebils- och 

flygstationer samt fartyg och flygmaskiner; 
4} försäljning utomhus samt i kiosker och å med dem jämförliga t'örsälj

ningsställ~n av bränsle och smörjämnen för motorer samt nödvändiga reserv~ 

delar för aessa~ 

5) försäljning i teatrar och andra förlustelseställen av inträdesbil

jetter, program, förfriskningar, läskdrycker, tobak, tändstickor och söt

saker; ej heller 
6) sparbanker samt andels-, sjuk-, pensions-, begravnings~, arbets

löshets- och endra dylika kassor. 
6 §. 

Den som bryter mot bestänmielserna i denna lEJl,gskapslag, straffes med 

högst tvåhundra dagsböter. 

7 ~· 
övervakningen av denna landskapslags efterlevnad ankommer på polismyn-

digbet erna. 

8 ~· 
Denna landskapslag träder i kraft den 1 juli 1949, och genom densamma 

upphäves lo.ndskapslagen den 19 augustti 1935 (5/35) angående biden för 

öppenhållande av handels- och särskilda andra rbrelser srunt affärskontor 
i land..skapet Åland. 

Mariehamn den 11 juni 1949. 
på 

Lantråd 

Landskapssekreterare -

1. 


