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LANDSKAPSSTYPELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag till första till

lägg till enskilda medels årsstat för land

skapet Åland W1der år 1976. 

Till landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning med förslag 

till första tilläggsbudget för år 1976. 

Tilläggsbudgeten föranleds främst av förslaget om inlösen av en fastighet 

i Kumlinge, Seglinge, vilken förvärvats av person som saknar åländsk hernbygds

rätt. -Vidare föreslås för investeringar i landskapets egendomar 17.000 mark, 

för anskaffningar till Ålands handelsläroverk 9.000 mark och som lån ur penning

automatmedel för Alands folkhögsko las utbyggnad 400.000 mark. 

Budgeten balanseras på 45 7. 010 mark och finansieras till ett belopp av 

57.010 mark med lån. 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detaljmotivering får 

landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga följande 

förslag till första tillägg till enskilda 

årsstaten för landskapet Åland under år 1976. 

Mariehamn, den 20 augusti 1976 
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10. BUDGETBYRÅN 

84. övriga finansieringslån 

90. Avkastning av Ålands Penningautomatförenings 

verksamhet 

Inkomsternas totalbelopp 457.010 

23. ~~~l~gX~~l~~~g~~~=~QIXgltU~~g~gIDI~~~ 
10. ALLMÄNNA BYRÅN 

79~ Inlösen av fastigheter (r) 

24. ~~~~~@xg~!~!~g~~~=tQ~X@!t~~~g~gw~~g~ 
10. BUDGETBYRAN 

86. Lån ur Penningautomatmedel (r-f) 

26 . Yt~!!~!~g~@xg~!~!~g~~~=~g~x@!t~!~g~gw~~g~ 
22. ALANDS HANDELSLÄROVERK 

70. Anskaffning av maskiner och inventarier 

20. JORDBRUKSBYRAN 

74. Investeringar i egendomarna (r) 

Utgifternas totalbelopp 457.010 

14. FinansavdelninP-ens förvaltnino-sområde 
==============2==============~======= 

10. BUDGETBYRAN 
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23. 

övriga f inansieringslån 

57.010 
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För att balansera utgifterna 

av Ålands 

400.000 

(5. 

Det år 1976 till fördelning stående 

som beräknades vid budgetens 

redogöres under momentet 24.10.86 

23. ~iRJ~1~gxg~!~1~g~n~=~grxg!t~~~g~~ID~~g~ 
10. ALLMÄNNA BYRÅN 

Inlösen av fastigheter (r) 

31.010 

Landskapsstyrelsen föreslår att 

Seglinge skulle inlösas för en 

av 

Reg.nr. 

av 217. 

områdets förvärvare, som saknar åländsk hembygdsrätt. 

Områdets storlek är ca 19 hektar. Inköpspriset 

köparen erlagt jämte 6 % 

och lagfartskostnader. 

inlösen vid 

del 186.107,57 mark som föreslås 

anslag. Ovannänmda fastighet 

skränkning av rätten att förvärva och 

Åland trädde i kraft. 

z4.&1~g~~gxg~!~!~g~~~=~~~x@!tn!~g~gm~~~~ 
10. BUDGETBYRÅN 

Lån ur penningautomatmedel (r-f) 

400.000 .000) 

Landskapsstyrelsen föreslår i 

förda i lägg till enskilda 

av till fördelning liggande 

Ålands folkhögskola för dess utbyggnad. 

ävensom 
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22. Al.ANDS HANDELSLÄROVERK 

Anskaffning av maskiner och inventarier 
9.000 (37.000) 

På grund av att anskaffningskostnaderr,a för i 1~76 års årsstat föreslagna 

skrivmaskinsinköp stigit med S.000 mark utöver beräknat och behov av ytter

ligare fyra skrivmaskiner föreligger, föreslås ett tilläggsanslag om 9.000 

mark. Utökningarna av maskinparken föranleds av att skolan från hösten 1976 

får större undervisningsgrupper. 

20. JORDBRUKSBYRÅN 

Investeringar i egendomarna (r) (momentet nytt) 

17.000 

Vid avträdessyn hösten 1975 föreslog synenämnden att rian på Pehrsberg 

borde bibehållas och hyras ut . För att rian skall kunna bibehållas måste 

den emellertid få nytt tak för en berä.knad kostnad av 10.000 mark. För 
täckdikningsarbeten på Vestergård lägenhet erfordras dessutom ett anslag om 

7.000 mark. 
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