Å 1 a n d s · l - ~ n d s k a p s s t yr e i s e s frams·t&tllni.:ng · til,l Ålands lands w 25/1 966 .
ting med förslag till första tillägg till in/
' . . .·
komst- och utgiftsstaten föP landskapets enski l da medel under år 1966 .
Föreliggan de förslag till tilläggsbudgetering fö·r landskapets enskilda medel under år 1966 föranledes av under innevarande är väckt ärende,
som icke kunnat beaktas i tidigare budgetförslag .' Förslaget upptager
sålunda endast en utgiftspost om 8.000 mark. För anslagsäskandet redogöres närmar e under detaljmotivering under utgifter. På inkomstsidan
har förslaget balanserats med beräknat överskott av virkesförsäljnihgen
och detta anslag har icke ansetts fordra ytterligare . motuvering· ~- '
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Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyre l sen vördsamt
föreslå
att Landstinget måtte antaga följande
förslag till första tillägg til l inkomst- och
utgif ts st aten för landskapets enskilda medel
under år 1966.
Mari e hamn , den 26 mars 1966.
På lands ]qapsst-Y'relsens vägnar:
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Henrik Gustafsson.
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I N K 0 M S T E R.
I.
1.

Skogs~

och lanthushållningen .

Försäljning av virke från landskapets skogar ..•..•

8.000

Summa I kap. 8.000
I

Summa inkomster mark

8.000

=======================================
U T G I F T E R.
V. Investeringsutgifter.
B. Övriga investeringsutgifter.

2·

Ersättning åt arrendatorer för utförda förbättringar av landskapets boställen (förslags- re-

servationsanslag) . ...
B.

D

••••••••••••••••••••••••••

8.000

Övriga investeringsutgifter 8.000
Summa V kap. 8.000
Summa utgifter mark

8.000

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

Detaljmotivering.
Utgifter.
V. Investeringsutgifter.
B. Övriga in' esteringsutgifter.
V:5.

Ersättning åt arrendatorer för utförda förbättringar av land-.c+k,
skapets boställen (f-r).

(Rubriken ändrad).

Tillägg 8,000 mark. Landskapsstyrelsen har givit kungsgårdsarrendatorn Bjarne Johansson tillstånd att uppföra en spannmålssilo på Haga och fö:rffilår att utgifterna för material och
elevator redan före arrendetidens utgång skulle ersättas av
landska~~~år~å

villkor att några ersätt ningsanspråk för anläggningen/icke bör ifrågakomma. Kostnadsförslaget, uppgjort av
byggnadsinstruktör Walter Danielsson, lyder på 15 .563 mark,
varav materialkostnaderna c. 8.000 mark. Denna summa skulle
arrende
avdragas från det; som torfaller till betalning den 14 mars 1967 .
Landskapsstyrelsen anser denna investering värdefull emedan förvaring i

spannmålssilo synes ändamålsenlig för större lägenhet er

och landskapsstyrelsen förutsätt er att nu föreslagen metod kommer att giva
bruk.

rfarenheter, som är till nytta även för andra jord-

Emedan investeringen icke påverkar landskap·ets enskil.da medel
förrän år 1967, har anslaget ändrats till förslags-reservationsans lag.
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