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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 landsting med 

förslag till landskapslag om bos.tadsförmedling. 

Enligt 5 § landskapslagen den 10 april 1957 om rätt att i.dka näring 

i landskapet Åland (11/57) utgör bostadsförmedlingsrörelse sådan näring: 

som närmare kan regleras och göras beroende av tillstånd. Tillsvidare 

har lagstiftning icke funnits i landskapet på detta område ehuru lag

stiftningsrätten på detta område enligt 13 § 1 mom. 6 punkten självsty

relselagen tillkommer landskapet. I riket utfärdades en förordning i 

ämnet den 12 oktober 1962 (FFS 534/62)~ enligt vilken idkande av såd1M1 

näring är beroende av länsstyrelsens tillstånd, dock med undantag av 

kommunal bostadsförmedling. 

Då på senaste tid behov av en bostadsf örmedlingsverksamhet i Marie- 1 

hamn ansetts föreligga, borde en närmare reglering av detta närings

område genomföras. Landskapsstyrelsen har därför utarbetat ett förslag 1 

till landskapslag i ämnet. Detta grundar sig i allt väsentligt på ri

kets ovannämnda förordning. 

Med bostadsförmedlingsrörelse avses enligt förslaget rörelse för 

förmedling av lägenheter för bostadsändamål~ Utanför regleringen blir 

sålunda förmedling av underhyresgäster till lägenheter samt förmedling 

av resande, oberoende av om det sker till härbärgeringsrörelser eller 

till enskilda bostäder. Omfattar emellertid rörelse av sistnämnda slag 

jämväl i någon mån förmedling av hela lägenheter, kommer rörelsen där

med att falla under regleringen. 

Då förslaget avser att reglera verksamheten såsom näring, bör av 

näringsidkare fordras, att vederbörande uppfyller föreskrifterna i 4 § 
självstyrelselagen angående rätt att idka näring i landskapet Åland. 

Särskild vikt lägges vid att den person, som omhänderhar verksamhe

ten, är för ändamålet lämpad. Tillståndet är därför personligt och upp

hör att gälla, om tillståndshavaren avlider eller konstateras olämplig 

för sysslan. Idkas rörelsen av någon form av sammanslutning, bör före

ståndaren uppfylla de förutsättningar, som annars gälla för en enskild 

näringsidkare. För den händelse tillståndet kommer att upphöra på 

grund av näringsidkares död eller konkurs stadgas om rätt att fortsät

ta rörelsen i dödsboets eller konkursboets namn under högst sex måna

ders tid med godkänd föreståndare. 

Vid bostadsförmedlingsrörelse skall noggrant föras bok över verksam

heten i syfte att u n de rlätta övervakningen. Denna skall skötas närmast 

av po}.~smyndigheten på orten under landskapsstyrelsens överinseende. 

Yppa s. mi,. ssbruk, skall ve derbörande tilldelas varning., förbjudas ut öva 
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verksamheten under viss tid eller ock kan tillständet eller beslutet 

om godkännande av föreståndare äterkallas. Brott emot bestämmelserna 

straffas med böter. 
Bestämmelserna i lagförslaget är så detaljerade, att särskilda verk

ställighetsföreskrifter icke torde bli behövliga. Skulle sådana likväl 

erfordras, har möjlighet att utfärda verkställighetsföreskrifter genom 

landskapsförordning reserverats. 

Med hänvisning till det ovan anförda får lan4s~apsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

om bostadsf örmedlingsrörelser. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser . 

1 §. 
Ej må nägon idka bostadsförmedlingsrörelse utan. att därtill utverka 

tillstånd i enlighet med vad i denna l ag stadgas. Sådant tillstånd mä 

även beviljas bolag, f'örening och annan sammans.lutµ} ng , som enligt sina 

stadgar är berättigad att idka näring. 

:Denna lag gäller icke på ätgärd ay kommun anordnad bostadsförmedling 
2 ;§. ·';' ' 

" 
Med bostadsförmedling avses i denna lag mot arvode yrkesmässigt el~ 

ler fortgående, antingen enbart eller i samband med annan när~~gs-
• ' - :~ j \' • 

eller förvärvsverksamhet skeende förmedling för åstadkommande av hyres~ 

avtal angående lägenheter för bostadsändamäl. 

Med affärsidkare avses i denna lag envar som har rörelse för bost ads

förmedling. 

3 §. 
I 1 § avsett tillstånd skall sökas skrift ligen hos landskapsstyrel-

sen. ( 
I ansökningen bör nämnas den fi r ma, som kommer till användning, ver~ 

samhetens art, den kommun där rörel"sen är ,belägen och rörelsens adre ss 1 ,. 
affärsidkarens och, då rörelsen kommer att skötas av en före ståndare 

även dennes fullständiga namn, yrke och bostadsadress. 

Vid ansökan skall fogas utredning över att affärsidkaren åtnjuter 

medborgerligt förtroende och är känd såsom en hederlig och duglig till 

myndig ålder kommen finsk medborgare, vilken råder över sig och sin I 

egendom och äger förutsättningar för utövande av bostadsförmedling. Ilär- . 

est rörelsen äges av bolag, förening eller annan sammanslutning eller 
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om rörelsen eljest kommer att förestås av en särskild föreståndare, 

bör motsvarande utredning framställas angående honom. Bolag, förening 

eller annan sammanslutning skall dessutom bilägga avsk~ift av bolags

ordning eller stadgar samt utdrag ur handels- eller föreningsregister. 

Utredning om att rörelsens ägare, enligt 4 § självstyrelselagen för 

Ål '1.d äger rätt att idka näring i landskapet Åland bör jämväl fogas 

vid ansökan, 

4 §. 
Landskapsstyrelsen äger anskaffa erforderliga uppgifter om sökanden 

och den, som är avsedd att bliva rörelsens föreståndare, samt utlåtande 

över ansökan av vederbörande polismyndighet~ 

Tillstånd för idkande av bostadsf örmedlingsrörelse må beviljas och 

föreståndare godkännas endast därest affärsidkaren och föreståndaren 

fyller i 3 § 3 mom. stadgade fordringar samt bolag, förening eller an

nan sammanslutning, som anhållit om tillstånd, befinnes lämplig att id

ka bostadsförmedling. 

Tillstånd beviljas för hcgst fem år i sänder. 

5 §. 
Den, som meddelats tillstånd att idka bostadsförmedlingsrörelse, 1 

skall innan verksamheten begynner göra i landskapslagen om rätt att id

ka näring stadgad näringsanmälan. Angående anmälningar till handels

registret skall iakttagas, vad därom är särskilt stadgat. 

Ändras rörelsens hemort eller adress, skall anmälan därom ofördröj

ligen göras hos landskapsstyrelsen och polismyndighet. 

Angående rörelsens upphörande skall anmälan göras hos landskapssty

relsen inom två veckor. 

6 §. 
Avlider.affärsidkare eller försättes han i konkurstillstånd, äger 

döds- eller konkursboet _rätt att för avvecklingen av boet med s töd av 

tidigare t i llstånd fortsätta rörelsen högst ett halvt år, räknat från 

dödsdagerl eller dagen för konkursens bör.jan. 

Därest affärsidkaren själv förestått ~in rörelse, bör den eller de, 

som omhärtdertagi t d ödt;iboat, inotll två ve _ckor från dödsdagen till land

skapsstyrelsen göra f:tamställn i ng om god.kännande· äV den person, som 
kommer,· att interimistiskt vara rörelsens' föreståndare. Till sädan må 

godkännas endast pe_rson, som fyller i 3 § 3 morru stadgade fördringar. 

Förvaltare av konkursbo skall på motsvarande ~ätt iakttaga vad i 

2 motn • är stadgat f ö::' det fall att affärsidkaren avlider. Terminen räk
nas frän den dag., _ då borgenärerna fattat beslut om rörelsens foftsät-· 

tande. 
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Tills interimistisk f öreständare god~änts., svara för rörelsens be

drivande de, som omhändertagit dödsboet eller förvalta konkursboe t. 
~·· · 7 §. 

Avlider rörelsens föreståndare,... försättes han i kö"nkurstiil ständ 

eller lämnar han eljest sin befattning eller blir han varaktigt för

hindrad att sköta den; skall inom en mänad till landskapsstyt elsen gö

ras framställning om godkännande av ny föreståndare, som fylle r i 3 § 
3 mom. stadgade fordringar. Tills ny föreståndare är godkänd, svarar af~ 

färsidkaren eller, om rörelsen i!].kas av sammanslutning • dess styrelse 

för rörelsens skötsel. 

2 kap. 

Om u;:t;övande~ , a.v . bost ,13-di?fÖ:r:;Il1~. dling. 

8 §~ 

Vid förmedling av bostädE(r må hyresgäst icke erbjudas annan lägenhet 

än sådan, som bostadsförmediingsrörelse uttryckligen fått i uppdrag att 

uthyra. 

9 §. 
Utöver vad i bokf öringslagen är stadgat är bostadsf örmedlingsrörelse 

skyldig att över mottagna uppdrag föra inbunden, med sidnummer försedd 

dagbok, vari för varje uppdrag bör införas ordningsnummer, dagen dä upp-[ 

draget mottagits, uppdragets innehäll och den tid det gäll~r samt upp~ 

dragsgivarens fullständiga namn, yrke och adress. 

Återkallas uppdrag, ändras dess innehäll eller förlänges dess gil~ 

tighetstid, skall därom omedelbart göras anteckning i dagboken. 

Leder uppdraget till att hyresavtal tillkommer, skall i dagboken in

föras tiden, då detta skedde, kontrahenternas namn, föremälet för hyre s

avtEile t samt i det fall att rörelsen del tager i hyre savtalets uppgöran

de , de viktigaste punkterna däri. 

Möjligen uppburet förskott och arvode skola alltid antecknas i dag

boken. 

- Skriften i dagboken skall vara bestående och däri må icke förekomma 

raderingar eller sådana ändringar, s om göra tidigare skrift oläslig. 

Dagbok, som icke längre nyttjas, skall påte cknas datum, då anv änd

ningen upphörde, och jämte därtill möjligen hörande handlingar för~va

ras fem år frän av;slutningsdagen. 

överlätes rörelsen med behörigt tillstånd till ny innehavare, skola 

dagböckerna lämnas i förvar hos denne. Upphör rörelsen, skola sagda 

handlingar överlämna~ till polismyndighet. 

Utdrag ur dagboken skola mot avgift utlämnas till den, som är kontra

hent i hyresf9rhållande till den del i boken gjorda anteckningar gälla 

I 
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honom. 

10 §. 
Bostadsf örmedlingsrörelse skall över lägenheter, som den har fått 

att förmedla, och om de villkor på vilka hyresavtal kan ingås, inför

skaff.a t illräckligt noggranna uppgifter och bringa dem till hyresgäs

tens kännedom samt i män .av möjlighet övervaka, att mot god sed i hyres- 1 

förhållanden stridande eller eljest oskäliga villkor icke intagas i hy-

reskontrakt .. 

Vid förmedling av bostäder skall iakttagas god affärssed och i mån 

av möjlighet strävas till att vid valet av hyresgäst även bostadssökan

dens bostadsbehov ägnas uppmärksamhet. 
. .. 

Affärsidkare och i hans tjäns t anställda må icke yppa vad de i Sin 

1 

verksamhet erfarit om klienternas f ör:t:-.äl l a nden, såframt det icke är nöd- · 

vändigt för uppdragets sake n;liga fiJ.llg'orande eller i denna lag eller 1 

annorstädes i lag är annorlunda .stadga"t .... 

11 §. 
Vid annoI,J.sering om bostaa.:Bförmed-1-ing .geno rp, tiqningsannonser e-JJJu:, __ 

på ann'at sätt skall i 3 . § 2 mom. närrihd firma · användas. 

3 kap. 

Om övervakning och tvång~pe_del.- ·· 
.• '1-..i~· . 

12 § 
• 

Högsta ledningen av och tillsynen över bostadsförmedlingen t illkom

mer landskapsstyrelsen. I övrigt handhaves tillsyne n av polismyndighe-

terna. ~ . . ' 

J3ostadsf örmedlingsrörelse är skyldig att vid änfordran lämna till

synsmyndighet de upplysningar, som är o ,.nödvändiga för-. övervakningen av 

at t gällande stadganden och föreskrifter iakttagas . Vid anfordran skall 

f ör nämnda m;y-ndighet även dagboken över uppdragen och d°ärtill möjligen 

hör ande handlingar uppvisas. 

13 § l 
örer till~tåhd att idka näring, som med stöd av denna lag beviljats • 

skal l i iand ~kap sstyrelsen föras kortregister eller annan förteckning, 

vari j ämte arthatskola införas uppgifter angående g odkännande av före w 

ståndare f8r bösta.dsfö:rniE!dlingsrörelse samt återkallande därav, affärs

idkare och föreståndare kanske ådömda straf~ för brott, som från bostads 

förmedlingens synpunkt påkalla beaktande samt anmälningar angående för

medlingsröre lse s upphörande. 

Landskapsstyr elsen .åligger att ofördröjligen tillställa vederbörande 

polismyndighet uppgifter om alla i förteckningen gjorda anteckningar. 

Polismyndighet å ligge r att på basen av inkomna uppgifter föra kort-

,I 
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register eller · annan förteckning över bostadsförmedlingsrörelserna inom . 

dess område. 
14 §. 

Landskapsstyrelsen skall återkalla bostadsförmedlingsrörelse bevil

jat näringstillstånd eller beslut om godkännande av föreståndare för 

förmedlingsrörelse, om affärsidkaren eller föreståndaren ställes under 

förmynderskap eller förlorar sitt finska medborgarskap eller dömts för 

brott _, som kan anses beröva honom den tillförlitlighet bostadsförmed

lingen förutsätter. Godkännande av föreståndare må även återkallas om 

han visar sig olämplig för sin befattning. 

Landskapsstyrelsen må, då skäl därtill prövas föreligga, temporärt 

återkalla näringstillstånd redan innan i 1 mom. avsett domstolsutslag 

vunnit laga kraft. 
Har affärsidkare eller rörelses föreståndare underlåtit att iakttaga 

stadganden och bestämmelser rörande bostadsförmedling eller har i 

verksamheten yppats missbruk, äger landskapsstyrelsen befogenhet att an

tingen tilldela vederbörande varning eller förbjuda utövandet av rörel

sen för viss tido Äro försummelserna eller missbruken av allvarlig art 

eller fortgå eller upprepas de trots förenämnda åtgärder, må landskaps

styrelsen återkalla tillstånd att bedriva rörelsen eller godkännande av 

föreståndare för rörelsen. Landskapsstyrelsen bör före sådant beslut be

reda vederbörande tillfälle att avge förklaring. 

4 kap. 
Straffbestämmelser. 

15 §. 
Den, som idkar bostadsförmedlingsrörelse utan tillstånd eller som 

erhållit tillstånd och bryter mot bestämmelserna i denna lag eller med 

stöd därav meddelade föreskrifter, straffes med böter, om icke stränga

re straff är stadgat i lag. 

Domstol skall om utslag medelst vilket affärsidkare eller förestånda

re för rörelse ställts under förmynderskap eller dömts att mista sitt 

medborgerliga förtroende eller för brott som avses i 1 mom. göra anmälan 

till landskapsstyrelsen. 

5 kap. 

Särskilda bestämmelser. 
16 §. 

I landskapsstyrelsens beslut, varigenom varning tilldelats, må änd

ring icke sökas. Annat . beslut, som landskapsstyrelsen fattat med stöd 

av 14 §, skall oaktat ändring sökts gå i verkställighet, såframt ej land

skapsstyrelsen annorlunda förordnar. 
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098 

Med polismyndighet avses i denna lag i stad polisi nrättning samt 

pä landsorten länsman. 

18 §. 
Denna lag och med stöd därav kanske utfärdade bestämmelser skola 

hällas till klienternas påseende i den lokal, där bostadsförmedling s

röre lse idkas. 

19 §. 
Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag utfärdas 

vid behov genom landskapsförordning. 

20 §. 
Idkar någon vid denna lags ikrafftträdande bostadsförmedlingsrörelse 

i landskapet, skall han inom en månad f:rån lagens iltråf~tr~J~Hde på 
sätt i 3 § stadgas söltä i de·hrta iag avs ' tt nä:tiingstiJ.J.stånd ödh god.J 

k!:tnnande ~ö~ person, · ~1om . v~:Jkar såsom f ~restända1'e f~~ törelsen ~ 
2i §. 

Denna lag träder i kraft Hen 1 juli 1966. Ansökan om näringstill

stånd må dock handläggas och avgöras red\!in före sagda dag. 

Mariehämn, den 14 oktober 1965. 

På landskapss:~~~~: 

Lanträd ~~ohartssoil~ "Z:... 

Lagberedningssekreterare 

I 
' I 



MARIEHAMNS ST AD 099 

" Stadsstyrelsen 

Nr215/4.J.1966 

Till Ålands landstings lagutskott. 

Landstingets lagutskott har i skrivelse av den 15 december 

1965 anhållit om stadsstyrelsens utlåtande därom , huruvida 

behov av en landskapslag om bostadsförmedling, vartill land

skapsstyrelsen vid landstingets hästsession 1965 inlämnat 

förslag, kan anses föreligga . 

Stadsstyrelsen har i ärendet inhämtat yttrande av Mariehamns 

gårdsägarförening r.f. och Ålands Turistförening r.f. Ytt

randena närslutes. 

För sin egen del konstaterar stadsstyrelsen, att bostadsför

medlingsverksamhet inletts i staden , och att av denna anled

ning en lagstiftning i ämnet synes motiverad, då denna spe

ciella näringsverksamhet även i rikslagstiftningen blivit fö

remål för specialreglering. 

På stadsstyrelsens vägnar: 

Stadsdirektör 

Stadssekreterare 
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Till 

Stadsstyrelsen i Mariehamn stad. 

Undertecknad förenings styrelse har tagit del av Ålands Landskapssty

relses framställning till Ålands Landsting med förslag till landskaps

lag om bostadsförmedling och önskar härmed i avseende å äskat utlå

tande framföra följande: 

Vad först angår frågan om nödvändigheten av den i förslaget uppskis

serade bostadsförmedlingsverksamheten synes det iä:'eningen i dagens 

läge icke finnas behov av en dylik verksamhet. Utbudet av bostadslä

genheter motsvarar inte det långt större bostadsbehovet. Under sådana 

TÖrhållanden finns det från fastighetsägarehåll inte behov att över

lämna bostadsförmedlingsverksamheten till utomstående; det innebure 

endast en extra utgift för den bostadssökande. Å andra sidan kan man 

sedan nu pågående byggnadsverksamhet fullbordats påräkna en relativt 

god balans i utbud och efterfrågan med en viss tonvikt fortfarande 

på sistnämnda. Först d 0 utbudet blivit klart större än efterfrågan, 

kan en bostadsfårmedlingsverksamhet tänkas erbjuda uppenbara förmåner. 

I dagens läge sjE:i.l vregleras verksamheten på grund av samhällets liten

het. En lagstiftning i dag är inte nödvändig på bostadsförmedlings

verksamhetem område. 

Om det oaktat eh lagstiftning kommer till stånd, önskar föreningen göra 

bl.a. följande detaljanmärkningar mot förenämnda landskapslagförslag: 

§ 1. Kommunal förmedlingsverksamhet är undandragen denna lagstift

ning. Då även dylik verksamhet bör underkastas en minst lika 

noggrann övervakning som enskild verksamhet, synes det oss 

riktigt,att moment 2 antingen strykes eller också att sådant 

tillägg göres till texten, varav framgår, att korcirun t.ex. 

genom reglemente pålägger den kommunala bostadsförmedlingen en 

lika ingående .övervakning, som denna lag beskriver. 
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§ 9 momo7 föreskriver, att dagböcker vid rörelses upphörande över

lämnas till polismyndigheto Enligt föreningens åsikt, vore land

skapsstyrelsen de~ natu~lige att µppbevara dessa handlingaro De lo-
,,,,,.,~'-"· '(..;.'t:C;., 

kala förhållandena::- den åländska självstyrelsen och Mariehamn,som 

enda huvudort där bostadsförmedling i första hand är tänkbar och 

den omständigheten , att Ålands Landskapsstyrelse är tänkt som den 

högste övervakaren focbostadsförmedlingsverksamheteno 

§ 12 momo1. Vid jämförelse med rikets förordning har vi kunnat 

konstatera, att socialministeriets befogenheter på Åland tänkts 

påförda landskapsstyrelsen och att länsstyrelsernas och polismyn

digheternas befogenheter i riket tänkts påförda enbart den åländska 

polismyndigheteno 

Utvidgade befogenheter för polismyndighet här i jämförelse med riket 

är inte befogat . I den mån länsstyrelse i riket har ti 1 lsyns- och 

övervakningsbefogenheter bör dessa självfallet ankomma på landskaps

styrelsen . Vid jämförelse meå lagstiftningen i övrigt på detta om

råde har inga befogenhetsförändringar kunnat iakttagas , varför befo

genhetsförändringar måhända icke följer av den tilltänkta lagstift

ningen. 

Anmärkningarna rörande §§ 1 och 9 synes föreningen motiverade, ehuru 

landskapslagstiftningen härigenom komme att avvika från rikets . 

Slutligen önskar föreningen uttala sin uppskattning över att ha givit s 

tillfälle till att avgiva utlåtande i ärendeto i l 

Mariehamn den 29 januari 1966. 

MARIEHAMNS GÅRDSÄGAREFÖRENING rof o 



1 ") .... (.,, 

St se nr 136/31.1.1966 med 

om utlåtande 

landskapslag om bo 

t del av 

landskapsstyrelses 

den av lägenheter 

stadsändamål torde det om ramen för 

s 2 § måste emellertid tolkas så, att med 

som avses i aget, avses förmedling av 

ljande: 

stadslägenheter det för fast bostadsändamål er 

endast som t g bo ado 

I samband med förmedlingen av rum och bostäder till turister och 

resande förekommer rätt ofta förmedling av hela bostäder t 

självhushållande turister för tillfälligt bruk 

varierande 

fråga om 

an en vecka och två månadero Vanligen är då 

erade bostadslägenheter som tillfälligt är le 

ler t.o.m. så att vederbörande bostadsinnehavare i fö 

syfte flyttar ur staden någon tillfällig sommarbo 

jänst

ad 

på detta sätt hyra ut den jest permanenta bostaden. 

Enligt av landskapsstyrelsen avgivna lagförslaget skulle 

omnämnd förmedling av t turister och resande 

ramen för lagens verkningsområde och sålunda bliva b 

av medan förmedlingen av rum, 

o. • ej sådant tillstånd. Detta innebär en ss 
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- konsekvens och förefaller ej särskilt tilltalande. Antingen bo 

förmedlingen av bostäder till turister vara helt undantagen fr 
lagens verkningsområde eller också bör all sådan rumsförmedl ing 
göras beroende av tillstånd. Skulle man hålla för att förmedli 
till turister och resande helt bör ligga utanför den genom lag. 
förslaget avsedda regleringen kunde måhända detta ske på så sät 
man gjorde åtskillnad på möblerade och icke möblerade bostäder 
att endast icke möblerade bostäder hänfördes till vad som avses 
bostad i lagen om bostadsförmedling. 

På grund av gjorda erfarenheter synes det emellertid som om det 
kunde vara till samhällets fördel om all förmedling av rum och 
bostäder av vad slag det vara må, även till turister och resand 
underkastas auktorisation i samband med införandet av lagen om 
bostadsförmedling. Vi utgår härvid från det faktum att turismen 
numera är av väsentlig betydelse för landskapet Åland och r ums
förmedlingen eller förmedlingen av all slags inkvartering i sam 
därmed utgör en synnerligen viktig sektor. Det har förekommit 
främmande förmedlare i rent vinningssyfte försökt utnyttja råd 
efterfrågan av rum och stugor på Åland med synnerligen avskräc 
exempel som följd. I Sverige . opererar ett flertal "vilda" stug 
förmedlare vars verksamhet titt och tätt avslöjas som rent sko' 

De sistnäm.ndas verksamhet kan man knappast komma åt ens genom 
stiftning, men man borde kunna förhindra att dylikt finge exis 
på hemmaplan. Det beklagliga i situationen år att Ålands namn 
rykte blir kantstött i dylika sammanhang, då det ofta opereras 
undermåliga uthyrningsobjekt som upplåts av mindre ansvarsmedv 
hyresvärdar. En annan betydelsefull omständighet är, att ju fl 

[ 

förmedlare som dyker upp på marknaden, desto svårare blir det 
ha någon överblick av situa~ionen i fråga om rumskapacitetens 
effektiva utnyttjande. 

Sedd mot bakgrunden av det ovananförda och med beaktande av t 

mens väsentliga betydelse för Åland samt nödvändigheten att i 

samband därme?- bevara ett gott namn och rykte för landskapet " 
det uppenbart, att ett stort ansvar åvilar dem som omhänderhar 
inkvarteringsfrågan. Det bör självfallet lig~a i samhällets in 
tresse att detta ansvar ej åsidosättes. En på lag grundad aukt 
sation skulle knappast på något sätt inverka hämmande på den 1 
gala rumsförmedlingsverksamheten eller försvåra densamma men d 
mot vara ägnad att skapa garantier för ett korrekt förfarande 
sammanhanget. Med hänsyn härtill vill Ålands Turistförening fÖ 

slå att frågan i samband med behandlingen av lagförslaget om 
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bostadsförmedling ägnas vederbörligt övervägande. Skulle före-
ningens synpunkter härvidlag vinna gehör, vore det måhända på 

sin plats att i lagen gjordes åtskillnad på egentlig bostadsför
medling ooh rums och rums- och bostadsförmedling till turister 

och resande. 

På 

Marieha:~en 24 februari 1966. 

styrelsens for ands Turistförening r.f. vägnar: 
l 

I 


