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Ålands lands .kapsstyrel- 1 

s e. s framställning till Ålands landsting med 

förslag .till landskapslag om ändring av land-

skapslagen angående landskapet Ålands kolonisa-

tionskassa, utfärdad den 1.8 mars 1953· 

I 3 § av l andska:pslagen den 18 mars 1953 angående landskapet 

Ålands kolonis?tionskassa (3/53) up~räknas de fa1l, då kredit ur 

landskapets kolonisationskassa kan beviljas. Paragrafens punkt 

1 nämner "jordinköpslån för anskaffande ""v jord". Iiandskapssty-
l.··· 

relsens lantbruksavdelning, som äger handlägga och för landskaps-

styrelsen föredraga ansök~ingar om kredit ur kolonisationskassan, 

har tolkat detta stadgan.de så, att kolonisationskasselån icke kan 

beviljas för anskaffande av bebyggd lägenhet. Lantbruksavdel-

ningen har även f ått stöd för sin åsikt av vederbörande fackmyn-

dighet i riket, som hänvisat till ett utDryckligt stadgande därom..,. 
ö-

i rikslagen den 1 november 1946 om ändring av kolonisationslagen 

(755/46). Enligt detta kan i riket, då särskilda skäl föreligga, 

kredit ur kolonisationskassa givas för ansk~ffande av bebyggd lä-

genhet, då överlåtaren är sådant samfund, sådan kommun eller per-
n 

son, som i lagen närmare angives. Landskapsstyrelsen har för att 

.... 



-- - -~j') 

oklarhet och ovi.sshet skall kunna undvika s l åtit uppgöra förslag 

j;ill ändring av förenämnda 3 § _i l andskapslagen. 

Hä nvisande till förestående får landska~sstyrelsen vördsam-

mast förelägga Landstinget till antagande nedanstå ende 

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

om ändring av landska1Jslagen angående l andskapet Ålands kolonisa-

tionskassa, utfärdad den 18 mars 1953. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas, att 3 § i 

landskapslagen den 18 :mars 1953 angående landskapet l:i..lands k olo-

nisationskassa (3/53) skall erhålla följande ändrade lydelse: 

3 §. 

Ur kolonisationskassan kunna utgi vas: 

1) jordinköpslån för anskaffande av jord eller på synnerliga 

skäl, då överlåtaren är bolag, församling , komi~un, stiftelse el-

ler annan sammanslutning eller sådan jordägare, vilken så s om sit 

huvudsakliga yrke idkar annan näring än gårdsbruk, för inköp av 

bebygg d lägenhet eller visst områ de; 

2) odlingslån för röjnine av odlingar på lägenheter, som bil

/r. " .( 4"' (Å/t J 
das j ämlikt denna ~och andra med dem jämförliga lägen~eter 

eller s å dana , som e~hållit tillskot t sjord; 



3) lån för uppförande av byggnader å ovan i punkt 2 omförmälda 

lägenheter samt medel för förbättrande av de i 1 § avsedda per-

sonernas bostadsförhållanden och för utförande av byggnadsarbe~ 

ten, som äro nödvändiga för deras hushåll; 

4) egnahemslån för uppförande av egen bostad på arrendejord pä 

den egentliga landsbygden; 

5) lån för anskaffande av lantb~ikslösöre, utsäde och gödnings 

äIIlE.en å t inneha vare av k0.10'.nisationslägenheter samt för stödjan-

de av deras samarbete på lantbrukets område; 

6) beteslån för förbättrande av betesförhållandena; samt 

7) syskonandelslån till inlösen av en eller flere bestämda 

delar från lägenhet ev min"'+ gQ;a, 61±'ii'JP'l.Qk @om j ~ i3 iii1U'"1Qf9 ggl4 vari 
I J 

flere haYa andel. 

Mariehamn den 19 november 1953· 
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