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Å1 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 landsting med
m 30/1966.
förslag till landskapslag angående ändring av
landskapslagen om bostadsproduktion.
I riket utfärdades en ny lag om bostadsproduktion den 22 april 1966
(FFS 247/66). Denna lag~ som ersätter den tidigare gällande lagen av år
1953, till väsentliga delar ändrad år 1959, skulle träda i kraft den 1
januari 1967. Då förvaltningen av bostadsproduktionsärendena i samband
härmed skulle överföras till en nytillkommande bostadsstyrelse, visade
det sig dock snart, att det icke var möjligt att genomföra förvaltningsreformen före dagen för ikraftträdandet. Lagens ikraftträdande har därför genom en ändring av slutstadgandet uppskjutits till den 1 januari
1968, dock så, att stadgandena om ränta på lån i den nya lagen skall
tillämpas redan under år 1967 och att lån och bostadsgarantier skall
beviljas under sistsagda år även utanför tätorterna på landsbygden,
likväl icke för lantbrukets bostadslägenheter och liknande byggen, som
fortfarande stödas med jorddispositionsmedel. Från och med år 1968 kommer den tillåtna lägenhetsarealen att ökas till 120 ~ 2 •
Då landskapsstyrelsen anser det mera ändamålsenligt att den nya landskapslagen i ämnet, som kommer att föreläggas Landstinget i skild framställning, träder i kraft den 1 januari 1968 i sin helhet och att gällande landskapslag genom ändring föreskrives att gälla till utgången
av är 1967, föreslår landskapsstyrelsen en härav påkallad ändring av
1960 ärs lag i ämnet. Räntan regleras enligt 42 § 1 mom. gällande lag
automatiskt efter i riket inträffade förändringar.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen härmed
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om bostadsproduktion.

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 och 2 §§ landskapslagen den 3 mars 1960 om bostadsproduktion (6/60) såsom följer:
1

§.

För att främja en socialt ändamålsenlig bostadsproduktion, avhjälpa
bostadsbristen och förbättra bostadsförhållandena i landskapet Åland
skall i landskapets inkomst- och utgiftsstat för åren 1960-1967 upptagas reservationsanslag, som till proportionen och behovet av ökade bostäder motsvara för samma ändamål i riket beviljade anslag.
Denna lag gäller icke bostadsbyggen i samband med gårdsbruk eller
fiske eller annan sådan vid sidan av lant- eller skogsbruk bedrive n ekonomisk verksamhet.
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§~

För i 1 § nämnd bostadspro duktion kunna beviljas i de nna land skapslag avsedda bostadslån , tilläggslän ; bostadsaktielån och bostad sgarantier.
Landskapsstyrelsen må under . åren __ ._1.9,60- 196_7___ställa bost adsgarant ier
til1-ett samlh~niågt -- b~ lbpp - bm 1fogs~ : 2 ÖO ~ OOO rl~mark.
nenna 1and skapsl~g t i~ l~mpas
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Mariehamrt , den 23 atigi;l s t i 1966 ~
På landskapsstyre lsens vägnar:
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