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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1s e s framställning till Ålands landsting
angående godkännande av försäljning av en bo- ·i
stadstomt såsom kolonisationslägenhet från
[
Prästö Rm 4 benämnda holme i Sunds socken.
Den slutliga dispositionsplanen i och för kolonisationen av Bomarsund före detta fästningsområde uppgjordes vid förrättning den 15
februari 1944, och fastställdes av Lantbruksministeriets kolonisations
avdelning den 24 augusti 1944.
Enligt denna plan upptar "Jonssons" benämnda tomt O, 025 ha åker,
I
0~50 ha äng, Ot425 ha skog samt 0,010 ha impediment eller sammanlagt
·!
0,610 ha. Tomten hade tidigare i samband med legoområdesreglering avrösats; men på grund av att innehavaren av arrendet muraren Oskar
Jonsson då var svensk undersåte kunde en inlösen icke ske samtidigt
med de övriga inlösenförfarandena.
Efter det sökanden Jonsson antagits till finländsk medborgare
anhöll han ånyo den 26/10 1950 hos landskapsstyrelsen om rätt att
inlösa tomten; varefter landskapsstyrelsen den 8 november 1950 beslöt, med beaktande av ovannämnda fastställda dispositionsplan samt
bestämmelserna i förordningen av den 21 januari 1932 angående den
st.ta.ten i landskapet Åland tillhöriga jordegendomens upplåtande för
kolonisationsändamål, bifalla till att Oskar och Viktoria Jonsson berättigades att såsom kolonisationslägenhet inlösa den av dem arrenderade tomten om 0,610 ha storlek.
Efter det lägenheten värderats anhöll landskapsstyrelsen den 16
januari 1951 hos lantbruksministeriets kolonisationsavdelning om
vederbörligt tillstånd till försäljning av lägenheten för ett pris om
11 . 445:- mk. Kolonisationsinspektören i Åbo distrik t . - till vilken kolonisationsavdelningen remitterat handlingarna för u t låtande - förordade försäljning och det föreslagna priset omfattades.
Efter det den nya självstyrelselagen trädde i kraft efterskrevs
handlingarna från kolonisationsstyrelsen, varefter landskapsstyrelsen
den 21 okt. 1953 fattade beslut om utfärdande av köpebrev. Föredraganden såväl som landskapsstyrelsen ansåg sökandens anhållan i och
med den slutliga dispositionsplanens fastställande i princip godkänd och lösningsrätten enligt lag fastställd . I enlighet med detta
beslut undertecknades ett köpebrev mellan landskapsstyrelsen och sökanden Jonsson den 19 januari 1954.
Vid ansökan om lagfart fordrar domhavanden i Ålands domsaga lands-

I

223
- 2tinget s godkännande av försäljningen, då köpebrevet är uppgjort efter
den nya lagens ikraftträdande.

Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen härmed vördsamt anhålla om
att Landstinget ville godkänna försäljningen av det område som i dispositionsplanen
för Bomarsund och Prästö benämnts "Jonssons",
och å kartan upprättad åren 1936-37 av lantmäteriingeniören Ernst W. Nordling betecknat
med (4-5)12. för ett pris om 11.445 mk.
Mariehamn den 17 februari 1960.
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