
Ålands landskaps nämnds 

N:o 28/194~ framställning till Åland s lands ting med förs lag 

om fastställande av övre gränsen för skjutslegan 

under åren 1947-1949. 

Uti framställning N:o 18/1946 till Landstinget har landskapsnämn-

den anhållit, att Landstinget ville bevilja landskapsnämnden rätt att l(I 
. I 

fastställa övre gränsen för skjutslagan under perioden 1947-1949. 

Med godkännande av finans- och ekonomiutskottets motivering i dess 

i ärendet avgivna betänkande har Landstinget avböjt landskapsnämndens 

framställning. Då landskapsnämnden anser, att det är av största 

vikt, att f örberörda övre gräns fastställes före ingången av den nya 

skjutshållningsperiöden · bl.a. därf9r, att det för landskapsnämnden 

gäller att ännu innevarande år godkänna anbud å gästgiverihållnin~en 

och up prä.tthållande av skjutsanstalter i landskapet , då det även är 

nödväncl igt att en f a-s tstäl].d skjuts lega förelig l! er. I anseende där-

till får landskapsnä-mnden vördsammast före s lå, att Landstinget ville 1 

såsom övre gräns för 'kommande skjutshpllningsperiod fastställa den 

gräns, som genom Landstingets beslut den 14 september 1945 bestämdes 

att temporärt gälla tillsvidare . Landskapsnämnden får således vörd-

sammast förelägga Landstinget till antagande nedanstående förslag: 



Ålands landstings beslut 

om fastställande av övre gränsen för skjutslegan under åren 194 

1949 . 

På f ramställning av Ål ands landskapsnämnd har Ål ands lancls t1 

beslutat, att övre gränsen för skjutslegan .skall under skj utshå 

ningsperioden 1947 - 1949, med iakttagande beträffande denna lega 

i övrigt av bestämmelserna i 1 8 § av lamskapslagen den 30 sept 

ber 1924. angåend_e skjutsv ä sendet i landskapet .Åland, utgöra f ö 

a_en sträcka den resande färdas med skjuts per kilometer : 

Skjutsens art 
p å aagen - nattetid 

kl. 6 - 22 . 
kl 22 - 6 . 

r_ , 

Hästskjuts 
8: -

10; -

Båtskjuts 
8~ -

10 :-

12: -

.Automobilskjuts 
10 ·: -

12~ -

Mot orbå ts,skjuts 
10~ -

Mariehe.mn den 27 november 194 6 , 

på landskapsnämndens vä gnar : 

_i~~~.:.. 

~~· 


