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A 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s 

framställning till Ålands landsting med förslag 

N: o 25/1947..• till fastställande av .ny övre gräns för gästgi-

veri- och skjutslegan under åren 1948-1949. 
a -

Genom Landstingets und~r höstsessionen 1946 fattade beslut har övre 

gränsen för skjutslegan för innevarande period fastställts till 8 mark 

för häst- och båtskjuts samt 10 mark för motorbåtsskjuts per kilometer. 

DenD1!_ övre gräns var emelle~tid redan vid fastställelsen så låg att det 

på de flesta ställen visat sig vara omöjligt att erhålla skjutshållare 

mot rimlig ersättning. Då prisutvecklingen mycket kraftigt under det 

gångna, året ytterligare sänkt denna gräns, har landskapsnämnden ansett 

sig vara tvungen att föreslå en ändring av förenämnda landstingsbeslut 

att gälla för d~ återstående åren av skjutshållningsperioden 1947-1949, 
t 

alltså för åren 1948 och 1949. E~ sådan höjning är en nödvändig förut-
a 

sättning för inrättande av skjutsanstalter där sådana nu icke finnas 

men äro av behovet. 

I anslutning till vad ovan framhållits f t~r landskapsnämnden vörd-

samt föreslå att Landstinget måtte fatta nedanstående beslut. 

Ålands landstings beslut 

om fastställande av ny övre gräns för skjutslegan åren 1947-1949. 
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på framställning a v .Ä l ands landsk apsnämnd iia.r Äl ands landsting be-

slutat, att övre gränsen för skjutslegan skall under skju tshållnings-

perioden 1947-1949, med iakttagande beträffande denna lega i övrigt 

av bestämmelserna i 18 § av landsk a pslagen den 30 september 1924 angå-

ende skjutsväsendet i landskapet Ållnd, utgöra för den sträcka den r e-

sande färdas med sk juts per k ilometer . 

Skjutsens art På dagen Na t tetid 

kl. 6-22. kl . 22- 6. 

.tiästskjuts 14:- 17:50 

Båtskjuts .· ·· 14:- 17 : 50 

Automobilskjuts 16:- 20:-

Motorb åtssk juts 16: - 20:-

Mari ehamn den 19 november 1947 ~ 

på landskapsnämndens vägnar: 

Lantråd _rr~-1J~· 
Viktor str andfält 

Landskapskamrer 

Werner Eker 

j\Q 25/1~47 . 

FIN1u-:S- och EKONOMIF'l'Sl\.0'1"1'E'I13 bet änka nde 

. NQ 25/1947 med anJ.edning av land skapsnämndens 

framstållning till AJ.ands J.and sting med forsJ.ag 

till fastställande av ny övre gräns for gäst

giveri- ocn skJutslegan under åren 1~48-1~49. 

Med anledning av ovannämna a frams1..1 ällning får ut skotte t vörd-
8amt framhålla följande: 

Utsko&tet anser att en höJning av den övre gränsen for skJuts
legan under nuvarande förhållanden är nödvändig och instämmer 

till fullo i landskapsnämndens mo&ivering, samt Vill särskilt på

peka, att skjutslegan bestämmes efter enkel vägsträcka, På grund 
härav får utskottet förorda en annan storre forhöJning än av 

landskapsnämnden föreslagits och får vördsamt föreslå# 

att Landstinget måtte fatta beslut i enlig

het med nedanstående förslag: 

lands landstings beslut 

om fastställande av ny övre gräns för SkJutslegan åren 1947-1949. 

På frametällning av }ltmr'ls landskapsnämnd nar Ålands landsting 
beslutR.t, att övre grän~en f'ör s1<:Jutsleg;an s1cpll unr'ler skjuts

hållningsperiocen 1~47-1~4~ , med ikattagande beträffande denna 

lega i övrigt av bestämmelserna i 18 ~ av landskapslagen den 00 

september 19.24 angående skjuts\ äsendet i landskapet Å.Land , utgöra 

för den sträcka den resande färdas meQ SKJUts per kilometer . 

Skjutsens art _t'å dagen Nattetid 
kl . b - 22 . kl . 22-6. 

Fästskjuts 14 :- 20: -- 17:50 
Båtskjuts 14: - 20:- 17:50 
Automobilskjuts 16 :- 25:- 20: -
Motorbåts skjuts 16:- 25: - 20: -

På 
Marieh~mn den 2b november 1947 . 

f inans~onomiutskottets vägnar: 

1 \ ~ . ) 
--~ '-~~-.( ___ ~;_.!{_1 __ _: __ 

.t'au l .l:!. . .t'aulson . 

25:-

~ 
30:-

öO: -

f Sundman . 

I ärendets behanuling hava deltagit ordföranden ~aulson, vice 
ordforanden Blomroos samt ledamöterna 1.ianselin, .bertell och Al bert 
Jansson. 
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