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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLL

NING till Landstinget med förslag 

till första tillägg till enskilda 

årsstaten för landskapet Åland 

under år 1991. 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med 

förslag till första tillägg till enskilda årsstaten för landska

pet Åland under år 1991. 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås avyttrande av 

ett mindre markområde samt tilläggsanslag för utgifter i samband 

med den skattefinansiella utjämningen för år 1988. 

Tilläggsbudgeten inrymmer utgifter om sammanlagt 705.000 mark och 

balanseras till övervägande del med anslag för upplåning. 

I och med detta tillägg har under år 1991 budgeterats 73.577.800 
mark. 

Med hänvisning till detaljmotiveringen föreslås landskapsstyrel
sen 

Mariehamn den 21 mars 1991 

L a n t r å d 

Finanschef 

Bilaga: 1 st köpebrev 

att Landstinget måtte antaga 
följande förslag till första 

tillägg till enskilda årsstaten för 

landskapet Åland under år 1991 samt 
bemyndiga landskapsstyrelsen att 

uppta för budgetens förverkligande 

erforderliga lån. 

Sune Eriksson 

Dan E Eriksson 
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DETALCJMOTIVERING 
--------------------------------

INKOMSTER 
==:======= 

12. INKOMSTER AV BL.ANDAD NATUR 
-----------------------------------------------------~-----

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 

Jordbruksbyrån 
1. Försäljning av fastigheter 
8.000 (100) 

Landskapsstyrelsen föreslår med hänvisning till 
bifogade köpebrev att en ca 1.000 m2 stor tomt 
(Telefoncentraltomten) av lägenheten Vestergård f .d. 
Kronofogdeboställe, RNr 2 i Tosarby, sund avyttras för 
en köpeskilling vilken beräknas enligt 8 mark/m2 eller 
8.000 mark. 

14. LÅN 
--------------

02. UPPLÅNING 

Övriga f inansieringslån 
697.000 (4.959.500) 

Som balansering av denna tilläggsbudget föreslås ett 
tillägg om 697.000 mark. 
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UTGIFTER 
-·--------·--------

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 
========================================== 

Utgifter i samband.med den skattefinansiella utjäm
ningen (r-f) 
705.000 (100.000) 

Enligt det stadfästa avräkningsbeslutet för räken
skapsåret 1988 ställdes totalt 805.000 mark utom 
kolumn. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 
705.000 mark under momentet. 



Säljare: 

Köpare: 

Objekt: 

Köpesumma: 

KÖPE BREV 

Landskapet Åland, företrätt av Ålands landskaps
styrelse. 

Ålands Telefonandelslag. 

Telefoncentraltomten, stor ca 1.000 m2 av lägen
heten Vestergård f.d. Kronofogdeboställe.RN:r 2 i 
Tosarby, Sund; dess läge angivet på bifogad karta 
och kartskiss. 

8.000 mk enligt 8 mk per kvadratmeter. Ifall om
rådets areal vid lantmäteriförrättning ökar eller 
minskar skall köpesumman slutligt fastställas en
ligt detta enhetspris. 
Bevis om tilläggsbetalning eller återbetalning 
skall tecknas på det originala köpebrevet. 

Avtalsvillkor: 1. Köpet ingås under förutsättning att Ålands 
landsting godkänner försäljningen; 

Mariehamn, den 

2. Köpesumman erlägges kontant och kvitteras 
härmed; 

3. Äganderätten övergår omedelbart sedan Ålands 
landsting godkänt försäljningen; 

4. Området överlåtes fritt från alla gravationer; 

5. För områdets skatter och allmänna avgifter an
svarar säljaren till denna dag; 

6. För lantmäteri- och lagfartskostnader för
anledda av detta köp ansvarar köparen; 

7. Med köpet följer ingen lösegendom och har ej 
heller härom särskilt avtal träffats. 

Ålands landskapsstyrelse 

Landskapsstyrelseledamot Ragnar Erlandsson 

Landskaps agronom Henry Lindström 



Härmed nöjd. Ort och tid som ovan. 

Ålands TelefonandelslagStefan Olof sson 

Undertecknarna av förestående köpebrev, lantrådet Sune Eriksson 
och landskapsagronom Henry Lindström, som företrädare för land
skapet Åland, säljare, samt Ålands Telefonandelslag genom Stefan 
Olofsson, köpare, vilka jag personligen känner, har samtidigt 
närvarande denna dag förklarat överlåtelsen vara riktig och 
egenhändigt undertecknat densamma, vilket jag härmed i egenskap 
av offentligt köpvittne intygar. 

Ort och tid som ovan. 

Rainer Åkerblom äldre landssekreterare 
offentligt köpvittne 

Närvarande vittne: 



'. i: 




