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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y 

r e 1 s e s framställning till Ålands 

N:o 27/1961, landsting angående försäljning av ett 

jordområde till f .d. arrendatorn Oskar 

Hellman, från Persberg f .d. provincial-

läkarboställe i Finström, Godby. 

Enligt landstingets godkännande teslut av den 9 mars 1956 för-

såldes medelst köpebrev av den 7 november 1956 tomtområdet kring 

f .d. arrendatorn Oskar Hellmans bostadsbyggnad i Godby till denne. 

Ur produktionssynpunkt var området värdelöst, men genom dess 

läge invid de gamla ekonomiebyggnaderna inskränktes arealen till 

minsta möjliga (c:a 29 ar). 

Efter det att Persberg åkerareal från och med detta år ytterliga-

re reducerats med 1,04 ha åker, vilken överförts till Ålands Frukt-

försök, är arealen så liten, att en utarrendering av lägenheten 

som självständig bebrukningsenhet är utesluten, och förty har går-

dens förra ekonomiska centrum förlorat sin betydelse, då en utar-

rendering av lägenhetens odlingsjord endast kan ske i form av 

tilläggs jord, utan den belastning ,eti; underhåll av byggnader utgör. 

Den utarrenderade åkerarealen utgör 4,60 ha. 



En reducering av det gamla tomtområdet kan därför numera 

utan olägenhet, dess hellre som, om lägenheten skall bebygga 

detta bör ske på en plats, som ligger c:a 400 m norrut invid 

åkrarna. 

Landskapsstyrelsen har därför velat tillmötesgå f .d. arre 

torn Oskar Bellmans anhållan om att få inlösa ett tillskottso 
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de om c:a 600 m söder om hans tomt jämte den å området belä 

bodan. Som ett motiv för denna försäljning kan anföras att 0 

Bellman varit arrendator å lägenheten i 41 år, och kan vitsa 

som en av landskapets allra bästa. 

I stöd av vad ovan framhållits får landskapsstyrelsen här 

vördsamt föreslå 

att Landstinget ville berättig 

landskapsstyrelsen att som tilläggsjo 

2 
försälja ett c:a 600 m stort område 

om f .d. arrendator Oskar Bellmans bos 

tomt i Godby från Persberg f .d. provi 

alläkarboställe mot ett pris om 20 mk 

samt en å området belägen byggnad för 



10.000 mark. 

Mariehamn den 4 oktober 1961. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Kolonisationsinspektör 

Sig. Svahnström 


