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L a n d s k a p s n ä m n d e n s 

framställntng till landstinget med för-

N: 025/1946 slag till inkomst- och utgtftsstat för 

landac apets enskilda medel under år 

1947. 

I ~n framställning från kansliavdelningen har landskapsnäm..nden 

föreslagit en höjning av jaktkortsavgiften fråtj. 25 mark till 100 

mark. Om detta förslag godkännes beräknas inkomsterna under momen,. 

-tet f; avgif'ter f'ör jaktkort,~ stiga från c:a 20.00 mark till c:a 

60.000 mark. ·Från tidigare år kommer att finnas tillgodo c:a 4o.oao 

mark, .v_.arf'ör såväl inkomst- som utgiftssidan kan beräknas till 

100 .00-0 mark. Av 450 .oo mark skattemedel, som beräknas inflyta 

detta år har landstinget i huvudbudgeten från höstsessionen 1945 t' 

och i en tilläggsbudget under innevarande år ~isponerat 165.0CX> 

mark. Av dessa beräknade skattemedel äro sålunda nu 285.000 mark 

o dispolOierade o Böt esmedlen för sko gsskötselns främjande har dispone-

rat s under året. 

· ·Beträffande ambulansbilen · önskar landskapsnänmden framhålla att 

densamma -småningom börjar kräva kostsamma reparationer, varför den 

hittills tillämpade taxan 6 mark per km föreslås höjd tiJ:l 8 mark, 
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Mom. 

vilket beräknas medföra en höjning av inkomsten, som detta år torde B. UTGIFrER. 

stiga till c:a 100.000 mark, till 120.0Q mark. Ett tillskott om 1. För jaktvårdens främjande (förslagsanslag) •..•• l00.000:-

20.000 mark-antingen av vederlagsmedel eller av skattemedel blir . 2. Reserverade skattemed~l ••.•••......•........•. 285.000:- ~ a.J 
L. 

sålunda av behovet, emedan utgifterna beräknas stiga till 140 .ooo 3. Ambulansbilens underhåll och skötsel (förslags-

l 
i:nark. anslag) .................................... . 140.000:-

I anslutning till vad ovan framhållits får landskapsnämnden Summa utgifter mk 525.00'0:-

vördsamt föreslå 
Ivlariehamn den 13 november 1946. 

a 
att Landstinget måtte fastställa 

nedan upptagna inkomst- och utgift s-

stat för land~kapets enskilda me-

del under år 1947. 

äro-
F ö r s 1 a g 

till inkomst- och utgiftsstat för landskapet Alands enskilda medel 
\I 

·under år 1947. 

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

Mom. 
A. INKOMSTER. 

1. Reserverade iandskapsskattemedel ••.. ··~········ 285.000:-

2. Avgifter för jaktkort . .. · · · · · · · · · · · · • ··· · · · • · · · · 
- 100 .ooot-

.3. Avgifter för användningen av ambulansbilen ••••• 120.000:-

4. Av vcderlagsmedel för ambulansbilens underhåll 20.ooa:-

Summa inkomster mk 525.<XJ'(}:-
=============================== 


