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Å 1 a n d s 1 ~ n d s k a p s s t y r e 1 ~ 

s e s framställning till Ålands landsting an-

N9 1/1956. gående försäljning av arrendatorn Oskar Hell-

' ' 

mans bost·a.dstomt underlydande Persberg f .d. 

provincialläkarboställe i Finström, Godby. 

Hänvisande till de stadganden · som åberopats i landskapsstyrelsens 

framställning N9 30/1955 gällande försäljning av mindre tomt- och odlings-

områden, vilka icke ingå i fastställda dispositionsplaner för landskapets 

jordegendomar, får landskapsstyrelsen härmed anhålla om ett godkännande 

av landskapsstyrelsens förslag om försäljning av ovanangivna tomtområde. 

Området gäller en areal om 23 ar beläget söder om landsvägen Godby -

Färjsundet och öster om den avrösade tomten för f .d. provincialläkarbo-

staden. Ungefär halva arealen utgör grund moränjord och den andra halvan 

upptas av totalimpediment. Bostadsbyggnaden, som står å området, är ar-

rendator O. Hellmans egen, men en boda ("häbre") är landskapets, vilken 

byggnad även skulle ingå i köpet. 

Då det visat sig svårt att få å lägenheten bosatta arrendatorer - i 

avsaknad av bostad, som den är - utgör de gamla outnyttjade byggnaderna 

endast en belastning för eventuella arrendatorer, varför landskapsstyrel-

sen anser att detta "häbre" saklöst kan säljas, då ett annat liknande än-



dock finnes på gården. 

Som ett ytterligare motiv för denna försäljning kan anföras att ar-

rendator Oskar Hellman varit a~Fendator på lägenheten i 41 år, och kan 

vitsordas som landskapets bästa; och allt fortfarande har han ett åker-

skifte om 1.40 ha jämte 2.82 ha betesmark på arrende. 

I stöd av vad ovan fram.hållits får landskapsstyrelsen härmed vörd-

samt anhålla om 

att Landstinget ville berättiga landskaps -

styrelsen att försälja tomten kring arren-

datorsbyggnaden å Persberg f.d. provincial-

läkarboställe i Godby, Finström mot ett pri 

om 100.000 mk/ha, samt en å området belägen 

byggnad för 10.000 mko 

Mariehamn, den 22 februari 1956. 
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