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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 försl ag 

till ändring av landskaps l agen angå ende landskapet 

Ål ands kolonisationskassa. 

Genom en ändring ,av kolonisationslagen av den 9 december 1955 

(502/55) har en ny l~neform i riket införts för kolonisationsl~nen. 

Med stöd av ändringen kan nämligen numera så kallade elekirifie-

ringsl~n beviljas å t ägare och inneha vare av sådana lägenhe ter, för 

vilka byggnadsl8.n ur kolonisationsmedel tidigare bevilj a ts. De nya 

l ånen avse finansiering av s å dana andels- och anslutningsavgifter 

och tecknande av sådana ak~ier, som berättiga till erhå llande av 

elektrisk ström, samt för up1)förande av för anskaffning och distribu-

tian av elektrisk ström erforderliga anläggnins~r. Då en elektrifi-

ering av skärgården i landskapet är förest ående och dessutom avlägs

na trakter p å fasta Åland ä nnu sakna ström, är det skäl att i land-

skapets motsvarande l ag d.v.s. landskapslagen den 18 mars 1953 an

gående lindskapet Åla.~ds kolonisationskassa (3/53) införa motsvara nde 

ändring . Des sutom föreslår landskapsstyrelsen införande av några 

mindre närmast språkliga ändringar i enliehet med vad som skett i 

riket i ovannämnda ändring å r 1955. 



På grund av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstine et till antagande nedanstående 

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

om ~ndring av•landskapslagen angå ende landskapet Ålands kolonis 

tionskass~, utfärdad den 18 mars 1953· 

I enlighet . med Ålands landstings beslut ändras 3 § i landsko. 

lagen den 18 mars 1953 angående landskapet Ålands kolonisations 

, sa (3/53) sådan § lyder i landskapslagen den 7 april 1954 . (14/5 

som följer: · 

3 §. 

Ur kolonisationskassan kunna utgivas: 

1) jordinköpslän för anskaffande av jord eller, på synnerliga 

också inköp av bebyggd lägenhet eller visst område, såframt öve~ 

ren är bolag, försa1tling, kommun, stiftelse eller annan sammansl 

ning, eller sådan j ordägare, .vilken såsom sitt huvudsakliga yrke 

idkar annan näring än lanthushållning.; 

2) odlingslån för röjning av odlingar å lägenhetBr, som bilda 

jämlikt denna landskapslag , och andra med dem jämförliga läg enhe 

eller sådana, som erhållit tillskottsjord; 



3) lån för uppförande av byr::;gn a der på ovan i punkt 2 omförmt~lda 

lägenheter samt medel för förbä ttrande av de i 1 § avsedda perso-

nernas bostadsförhållanden och för utförande av byggnadsarbeten, 

sa-
som äro nö dv2.ndiga i deras hushåll; 

.4) egnahemslån för uppförande av egen bostad p~ arrendejord 

på den egentliga landsbyg den; 

5) elektrifieringslån _", t ägare och innehav ere av i 3 och 4 punk-
J.ps. 

ska. 
terna avsedda läeenheter och områ den för erläggande av sådana an-

54) 
dels- och anslutninc savgifter och tecknande . av s å dana aktier, som 

berättiga till erhållande av elektrisk ström, samt för uppföran-

de av för anskaffning och distribution av elektrisk ström erforder-

liga anläggningar; 

ga E 6) lån för anskaffande av lantbruksinventarier, utsä de och göd-

ningsä rnnen å t inneha v 2 re a v kolonis a tionslägenheter samt för Btöd-

jande av deras samarbete på lantbrukets områ de; 

ke 7) beteslån för förbättra nde av betesförhållandena; samt 

8) syskonandelslän till inlösen av en eller flere bestämda de-

daS 12r av lägenhet vari flera hava andel. 

hete 

Mariehamn den 23 februari 1956· 



På landska:psstyrelsens vägnar: 

Lantråd h~~ 
7~ohansson. 

Landskaps sekreterare 

Sundman. 




