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Ålands landskapsstyr e l - I 

s e s framställning till Ålands landsting med 

m 41/1961. förslag till andra tillägg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för år 1961 . 
Sedan landskapsstyrelsen överlämnat sitt förslag till budget för 

år 1961 och förslaget till första tillägg till sagda budget hava dels 

vissa anslag visat sig vara otillräckligat dels hava behov av nya an
slag för ifrågavarande år uppkommit t vilket föranlett nedannämnda för

slag .. 
Föreliggande förslag slutar på 15.155.795 mark och balanseras helt 

med egentliga inkomster. De största tilläggsanslagen hava upptagits 

under 10 Ht . V:l , Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten1 utgörande 
7 . 400.000 mark och 5 Ht. II:l3, Extra understöd för upprätthållande 

av folkskolväsendet, , utgörande 2.125 . 000 mark. _ 

I övrigt hänvisas till detaljmotiveringen, som fö~jer efter siffer- · 

budgeten. 

Med hänvisning till det ovananförda får landskapsstyrelsen vördsamt 

föreslå 

att LanQstinget ville antaga följande 
förslag till andra tillägg till ordinarie ' 

inkomst- och utgiftsstaten för år 1961. 
Mariehamn , den 24 november 1961 , 

vägnar: 

Lantråd 

~~ -~t' 
T. f. landskapskamrer Erik Rask . 
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I N K 0 M s T E RL 

~=~~g~1g~~~~g~ 

I. Inkomster av blandad natur. 

Ålands lantmannaskola. 

9, Inkomst från skollägenheten på Jomala gård .~ •••••.•• 

Övriga inkomster av bland .. ad natur. 

20. Ränteinkomster från av landskapet beviljade under-

stöds l ån ... ~ .... 0 ...... 0 e •• 0 •••••• , ••••••••••••••• 

Summa I kap. 7 .690.795 

Summa 3 Avdelningen 7.690.795 

4 Avdelningen. 
=~============== 

I. Till l andskapet återburna understödslån. 

1 . Avkortningar på understödslån .•••.••. . .••.•.•..•••••• 

Summa I kap 7.465.000 
Summa 4 Avdelningen 7.465.000 

6ä8 

400 .. 000 

7. 465. 000 -

~~~~~~~--~~~~~~~~ 

Summa inkomster mk 15.155.795 
============~=============~==== 

U T G I F T E R. 
1 Huvudtiteln. Landstinget. 
- -----------------------------------------------------

I . Allmänna landstingskostnader. 

13. Expensmede l ................ -e •••••••••••••••••••••• •. a 

1. Avlöningar: 

Summa I kap. 267.000 

Summa 1 Huvudtiteln 267.000 

2 HuvudtitE;ln. Landskapsstyrelsen. 
================================== 
I. Central sförvaltningskostnader. 

maskinskrivningstillägg (förslagsanslag) ••......•.• 

Summa I kap. 17.100 

Summa 2 Huvudtiteln 17.100 

4 Huvudtiteln. Hälso- och sjukvården. 
===================================== ,, 

V. Kumlinge sjukstug~. 

2. Vikariatsarvoden (förslagsanslag) ..• .. •...•.•••••••.•• 

4. Medicinalier och förbandsmaterial (förslagsanslag)
1 

•••• 

Summa V kap. 95.000 

Summa 4 Huvudtiteln 95.000 

267.000 

17. 100 

35.000 

60.000 
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~=~~~~~~~~~~~~=~~~~;~~~~~~~~~=~~~=~~~~~~~g~~~~~~~~~~= 
. 0 

· -I. Alands lyceum. 

8. Tiiverse utgifter 0 

• • • • SUinmå.0 i 0 

lca~J
0

0 • 

421°5·0 °0°0°0° • • • • • 
0 

it 

0 

• • 

II. FolksEolväsendet. 
215 .000 

13. Extra understöd för upprätthåll2.r..de av folkskolväsendet 2.125.000 
I , 

Summa II kap. 2.125.000 

III '. Ålands s:ö-fartsläroverk. 

10. Maskinlaboratoriets driftskostna~er .. ~ ..•.••......• 

11. Svetsningskurs för maskinteknisk~ avdelningen 

Summa III Kap. 38.ÖOO 

VI. Ålands lan~mannaskola. 

11. Anslag för kurser ... o ••••••• o •••• e -i1 . • I\ •••• ~ ~ •• o •• o ••• 

Skollägenheten J2~ Jomala gård. 

12 . Skollägenhetens utgifter (försla5sanslag): 

a) löner 1 semesterarvoden samt T) l kpen-

sions- och barnbidragspremier .••..•. ~ 200.000 

200.000 b) övriga löpande utgifter , .. •' •, .•..••.. 

Summa VI k c:.p. 405 . 000 

VII. Ål ands kvinnl~ga hemslöjdsskola. 

1, Avlöningar: 

övertimarvoden (förslagsanslag ) ········~··~······· 
8, Underhåll av byggnader O O O e e O ~ P ~ ' t o ~ o O 0 o t O· ~ ~ • • e O ~ e O ~ O 

Summa VII ~{a:p. 4 72. 6 95 

IX. Fornm:'...nnesvården .. 

2. För arkeo logiskt fältarbete o o o e ,, • • ' • • o ~ o ~ • ~ ~ o • • • o • ~ o 

3. Eomarsunds fornminnesområ de o ~ o o o o ~ e o o e ~ o o ~ r o v • • • ~ • • " 

Summa IX kap. 581.000 

X. Socialt bildningsarbete; 

Biblioteksverksamheten. 

3, Bidrag till biblioteken (förslagsanslag ) . ~ •.• , .. · ~ r• 

Summa X kap. 715.000 

Summa 5 Huvudtiteln 4. 5 51.695 

6 Huvudtiteln. Näringarnas främj'ande. 
------------------------------------------------------------------------ --

I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisations

verksamheten. 
8, Understöd för uppförande av A.I.V.-silos (förslags-

an slag ) ........ o • • ••••• •••• (l •• ? ,, ••• o ,. " • (> " • . o •• " .. (r ., C' (' 

Summa I kap. 55.000 

III. Tien privata skog shushå llningenc 

30.000 

8.000 

5.000 

400.000 

412.695 

60~000 

550.000 

31.000 

715.000 

55.000 

I I 
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5. Underhåll av plant sl;rolan ..... ........................ . 
11. Undersökning av skogstyperna "j.\·t för slagsanslag) ..•••• 

I ' 

. .. . . , S.UJ'.Y:Il1a .IIl .kap. 550.000 ... , , 

Summa 6 Huvudtiteln 605 ! 000 
I ' 

7 Huvudtiteln. Kommunikationsyäsendet. 
======~================================ 

' 

V. Särskilda anslag ', 

Motorfordonstrafiken. 
2. Till anskaff~nde av registerbrickor för motorfordon 

( förslagsanslag) ..•........ 
1 

. . ...... • , ••• ~ •••••••••• • •• 

. " . 

. I• '• I· . 

Summa V . k~p. 450.000 

Summa 7 Huvudtiteln 450.000 

8 Huvudtiteln. _Sociala utgifter. 
===========·=,,===================== 

I. Särski l da anslag för sociala ändamål. 
·. ' .. 

6. Understöd -å t barnhem (förslag,s.ans.lag) ••••••.• ~ ~ .••. ~ -

Summa I kap. 400 .000 ·. 

··, Summa 8 Huvudtiteln 400. 000 

10 Huvudti~eln. Investeringsutgifter. 
=======~============================= 

I V. Näringarnas främjaEde. 

3. Anskaffning av skogsutrustad hjultraktor .••••••••..•. 

4. Uppförande av traktorgarage ................. -. .... ~ •• . • ..••• 

Summa IV kap. 450.000 

V. KommunikationsväseLdet. 

1. Vägbyggnads- och ;ägförbättringsarbeten (reservations-

.anslag) ............. "' ...........•..................... 

5. Anskaffning av radiotelefoniutrustning till väg-

avdelningens bilar ............ , ... ..... ·Cl •••••••••••••• 

1. Anskaffning av 

Summa V kap. 7.585.000 

VI. Polisinrättningen i Marieiamn. 

tjänstebil jämte telefoniutru_stni::-...g 

. Summa VI kap. 260.000 

VII. Särski lda anslag. 

1 . . Iståndsättning oc;h- underhåll av landskapets natur-

skyddsområden t t t e • t a e e 8 t f I t e e t • e t t t e ~ e t ! t t e e ~ f t I • I I 

Summa VII kap. 475.000 

Summa 10 H;uvudtiteln .8.770.000 

250.000 

300.000 

450.000 

400.000 

200.000 

250.000 

7.400.000 

185.000 

260.000 

4-75 .noo 

Summa utgifter mk 15.155.795 
==================~========== 

I . 
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Inkomster. 

3 Avd. I:9. Inkomst från skollägenheten på Jomala gård. 

Tillä~ 400.000 mark. På grund av högre produktionsnivå 

och stegrade priser beräknas en 5nkomstökning om 400.000 ..._ 

mark. 

3 Avd. I:20. Ränteinkomste~_från a~ landsEa~~!.. b eviljade understödslån. 

Tillägg T: .. ~90. 7.~ 5 mark. Under innevarande år hava inkomster

na under mo:nentet intill den 27 oktober ~ 1.ppgått till 

11.930.111 mark. Under december månad beräknas ytterligare' 

inflyta 13. 360.684 mark eller sammanlagt 25.290.795 mark. i' 1 

Enligt 1960 års bokslut stego inkomsterna under momentet 1 , 

till sammanlagt 26.069.639 mark. 

4 Av~. I:l. Avkort~tngar.på understödsl~~· 

1 Ht.1:13. 

2 Ht.I:l. 

Tillägg 7.465.000 ma!k· Enligt bokslutet för år 1960 u:pi:i

gingo inkoms"cerna under momentet till 36.826.249 mark. · Un

der år 1961 har t.o.m. den 16 november i avkortningar på 

understödslån erhållits sammanlagt 16 .372.172 mark, Unµer 

december månad förutsättes ytterligare inflyta minst 

16.092.'828 ma:t;'k eller sammanlagt under hela å r et ca 

32.465.000 mark medförande en inkomstökning om ca 7.465 .000 

mark. 

Utgifter. 

Expensmedel. 

Tillägg 267.000 mark. På hemställan av Landstingets talmans

konferens observerades i 1957 års utgif tsstat under momen:....; 

tet ett anslag om 200.000 mark att ställas till talmans~ 

konferensens _ disposition för bestridande av kostnaderna 

för målning av förra talmannen lantrådet Hugo Johans'sons 

porträtt i olja . Då porträttet numera målats av konstnären 

Birger Selin föreslås ett tillägg om sammanlagt 267.000 

mark, varav konstnärens arovde utg:ör 250.000 mark och kost-

. naden för ram 17.000 mark. 

Avlöningar. 

Tilläg~ lJ.lOQ mark. På g rund av att renskriverskan Solveig 

Öjst efter absolverat maskinskrivningsprov berättigats er

hålla maskinskrivningstillägg från den 1 juni 1961 erfordras 

under momentet " maskinscrivningstillägg" ett tillägg om 

17.100 mark. 



4 Ht. V: 2. 

4 Ht. V: 4. 

5 Ht. I: 8. 
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Vikariatsarvode~~ ~ 

Tillägg 35.000 mark. På grund av att arvode för vikarie · 

under ekonomens vid Kumlinge sjukstuga årssemester icke ob

serverats i ordinarie budgeten,fördenskull och då den inträ 

fade justeringen av tjänstemannaavlöningarna ytterligare be

tungat det ursprungliga anslaget föreslås ett tillägg om 

35. 000 mark. 
Medicinalier och förb§Ildsmaterial (f ). 

Tillägg 60.000 mark. På grund av nödvändig medicinanskaff

ning och ökad patientfrekvens föreslås under momentet ett 

tillägg om 60.000 mark. 

Di~erse utgifter. 

Tillägg 215.000 mark~ Färdigställandet av Ålands lyceums 

om- och tillbyggnad har medfört stegrade utgifter under mo

mentet. På grund av en telefonanslU:tning och anskaffning 

av särskilda tillbehör för elevbespisningen m.m. erfordras 

ett tillägg om 215.000 mark. 

5 Ht. II:l3. Extra understöd för upprätthållande av folkskolväsendet. 

Tillägg 2.125.000 mark_. Av utgifterna under momentet utgör 

bidragen för år 1959 5.765.000 mark (hela det beviljade 

beloppet utgör 7.130.000 mark, men 1.365.000 mark har er

lagts i förskott) och förskotten 5.360.000 mark eller saraman 

lagt 11.125.000 mark. Tiå det tidigare anslaget i budgeten 

får år 1961 utgör 9.000.000 mark uppgår behovet av tilläggs 

anslag sålunda till 2.125.000 mark. Orsaken till att an

slaget överskridits står främst att söka däri, att flera 

komrauner än tidigare detta år ansökt om bidrag i förskott, 

men även kommunernas ökade kostrn;i,der för folkskol väs en det 

har bidragit till att utgifterna stigit. 

5 Ht. III:lO. Maskinlabora,toriets driftskostnader. 

Tillägg 30.000 mark. Ibruktagandet av maskinlaboratoriets 
" ; 

ång- och kylanläggningar har medfört ökade kostnader under 

momentet. För täckande av kostnaderna för bränsle till ång

·anläggningens oljeeldningsaggregat och förhöjd hyra för 

gastuber m.m. skulle ett tillägg om 30.000 mark erfordras. 
• I ~ 

5 Ht.III:ll. Svetsningskurs för maskintekniska avdelningen. 

Tillägg 8.000 mark. På grund av att en del nya förfaranden 

på svetsningsteknikens område har inövats samt en längre 

gående gruppindelning med flera praktiska övningar än tidi """' 
gare mö jliggjortB har det tidigare anslaget bl:_ vit otill

räckligt, varför ett tillägg om 80000 mark föreslås. 
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5 111:;. VI: 11. Ans}.ag för kurser. 

-· ·--

5 Ht. VI:l2. 

Tillägg 5.000 mark. På grund av anordnandet av 

kurs erfordras ett tillägg Oill Ca 5 ,000 mark. 

Skolläge.:q.:te~ ,t~ns utgifter (:f}. 
/ 

en elsvets-

Tillägg 4,00+ooo tiark. Genom attu förvaltararvodet i över-e:ps,.. 
,L :: • • 

stäillillel~ftmed gr underna för dess bestämmande i riket fpPt-

ställ ti:;ff'rån öch med den 1 maj 1961 utgå enbart i ·form av 

penningav1öriing samt inträffad lönestegring i stöd av det 

s.k. basavtalet _rörande arbet$lönerna på den allmänna arbetd 

marknaden har · det tidigare anslaget bli Vit otillräckligt t ,.. 

varför ett tillägg om 200 .000 1 mark för löheutgifter erftird- · 1
' 

ras. På gr'und av stegrad allmi:ln prisnivå öch högre drifts...._ 

intE:Bnsit~t har ytterligare ett tillägg öm likaså 200.000 

mark för $kollägenhetens löpartde utgifter blivit av beho

vet påkaliat. 

5," Iit 1~ v;i;;r; ~.11L J. Avlöning<?k. 
' I ' 

Tillägg 4~,2 ~ 695 ;mark. För de övertimarvdden som jämlikt 
. I 

förordningen Oti lärarnas vid läroanstk1terna för hemsl~jd 
. I 

undervisnings..L. och arbetsskyldighet (FF~ 132/58) oah stats-1 

rådsbesl~tei angående tillämphingen av s~gda förordning - i 
(FFS -287/?8) tätteligen tillkommer lärarna föreslås under .... 

1· •• 

momentet "cvertitiarvoden (förslagsanslag)" infört under mo.i.: 

mentet . samt att såsom ett anslag därunder skulle beviljas 

sammanlagt 412.695 mark för erläggande av sagda övertimar

voden åt lärarinnorna vid he11slö j dsskolan retroaktivt från ' 

ingången av år 1961. 

5 Ht.VIII:8. Underhåll av byggnader. 

5 Ht.IX:2. 

Tillägg 60.000 mark. För att den pågående renoveringen av 

vävsalen skulle bli fullt ändaraålsenlig har endel tillägs

kostnader fö r bl. a, mera genougripande arbeten icke kunnat 

undvikas, varför ett tillägg om 60. 000 mark nu erfordras 

för arbetenas slutförande. 

För arkeologiskt fältarbete. 

Tillägg 550.000 mark. I samband med r estaureringen av Jo

mala kyrka har rätt omfatt ande arkeologiska utgrävningsar

beten i densamma utförts då kyrkan på grund av sin höga ål-

der representerar ett betydande arkeologiskt värde, bl.a. 

genom en päfunnen kalkstensskulptur .. Sedan utgrävningen 
nutiera avslutats har kostnaderna för detta icke budgeterade· 

arbete kunnat fastställas till 550.0ÖO mark, vilket belopp 



5 B;t. IX: 3 . 

2 ij}..,J?;:J. 

6 Ht. I: 8 • 

6G4 
-81-

nu ·föres l ås observerat såsoti tillägg und er detta E1oweht ,. 

Bomarsunds förnm:Lnnesområde, 
. ~ ' -~-~ 

~,ill.äg_g_ Jl ~gg9_ raark. Då bl. a. ~rf order1ighet en av ra~rsand 
för murnihgsarbeten kännbart påverkat köstnaderha under 

lliOIJJ.en tet har ett t ill!:i.ggsäii'.is l ag 0Il1 31 , 000 niark bli Vit er-'-
f orderiigt 4 . 

.fil~~§.;...!i-11_22:~ iJ12 -t .. ~.!f ~P~Ll:.h 
-ä1liig__g_7JJ.~f.Q~~arE. Vissa . . kommuner hava. anhållit om 

s~apsbidr~g . ter .. sj~ fol~bib~iote~s~erk~amhe~ på grund_ ~v u:t•-\ 1 

. .§ift er, vilka banfora s i g t:i..11 tidigare år an avse tt indrags. 

~r . Då landskapsstyre lsen efter vederbo rahd e riksmynd:ighets 

hörande funnit gott till dessa sent ida arlsökningar b i fal l a 

har anslaget härigenom blivit otillräckligt ~ För dessa extra 

utgift eB best~idande skull e sälund~ erfordras ett ti llägg · 

otn 715 . 000 11ark o 

.!fil d er stöd f öt~_p_:e._f ör -~~de ?-V _Ac J~ V_ .. - s_~J:.~~~-~(!_h 
1illägg 55.9.Qo ~~~k. På grund av det ökade int r esset för 

en~ilageberedning föreslås under momentet et t tillägg om 

55 ~ ~00 Fark. · I 
6 Ht. III: 5 . Underhål l av ·· pl an~~.?o_lan. 

Tillägg , 25 0" ~ OQO ma.r~. Tillägget erforderligt på grund av er·

f orderlig förny e l se av plant skolans bevattningsanlägghing. 

6 Ht .II I :ll. Undersökn_i_ng av _ sk~~styper~a (f ) . 

7 Ht.V:2. 

Till S._g~ ·300.000 mark._ Emdan konstaterad röta hos bes t ånden 

på samtligc. granprovytor och därav förorsakade särskilda 

undersökningsarbeten på ett betydande 2ätt ökat utgifterna 

under momente t , har ett tilläggsanslag om 300.000 mark blivit 

erford erlig ~~ 

Till ~skaf.1..§nde av~gi sterbrickor för motorfo~don (flo 
Tillägg 45.0 "000 raark; För täckande av kostnaderna för an-, 
--~- -·-------·-. . ' 
skaffhing av nya i genkänningsmärken för traktor er i enlighet 

med där om g i vna särbestämnel ser~ för es l ås under momentet ett 

tillägg 011 450. 000 r:i.ark" 

Understöd åt b ,?.:tEb~t1 (f_)_ . 
Tilläg~_±9_Q..:,OO_Q__ _~.§I...lf · Landskapsstyr e l sen h 2T efter vederbö-· 

rand e riksmyndi ghets hörande i. stöd av l agen ora statsunder

stöd åt barnhem (FFS 8 52/ 49) järaförd me d förordningen i 

sararaa ä1me (FFS 13 0/50) bovilj at Stift e l sen Hemmet ett bi

drag 011 227. 200 mark fö r brunnsborr ning vid stj_ftelsens 

barnhem saIJt anslut ande av vattenledning f r ån brunnen till 
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barnherasbyggnaden. På grund härav och 1aed ytterligare beak-
1 

tande av de förhöjda understödsbidragen för barnhemmens 

upprätthållande föreslås ett tilläggsanslag om sammanlagt 

400.000 mark. 

10 Ht.IV:3. Anskaffning av sk9gsutEustad hjultraktor . 

10 Ht. IV: 4. 

10 Ht.V:l. 

10 Ht.V:5 . 

Tillägg 200.000 mark. Med beaktande av att bl.a. nödvändiga 

markberedningar icke hade kunnat utföras med den ursprung

ligen planerade hjul traktorn har en för dylika ar bet en läm--· 

pad traktor beställts med l everanstid i medlet av dec e11ber 

raånad 19 61 . De härav förorsakade tilläggskostnaderna upp~ 

gå ti 11 ca 200. 000 r.iark ~ varför ett motsvarande t i lläggs

anslag erfordras. 

Uppförande av traktorgarag~ Momentet nytt . 

.Ansl5g 250 •. OQÖ mark. För till byggnad av ett redskaps li,der 
', 

i Grelsby ti11 garage för den under mor:1ent 10 Ht. IV: 3 o:u-

talade hjultraktdrn föreslås beviljat 250.000 mark. 

Vägbyggnaµs~ och vägförbättrirtgs~rbeten ,(t) . 
Tillägg 7. 400. o.oo filark. I samband med fastställandet av det 

nya vägbygget mellan Grelsby och Bartsgårda 1 beslöt land--

skapsstyrelsen även låta planera nödig f örbättrirtg av den 

gamla vägen mellan Gre l sby och Pålsböle förbi Finströms 

kyrka. Sedan denna planering nuriiera utförts föreslås för 

I .1 

i 

sagda vägförbättring ett tilläggsansl ag om 7 . 400. 000 Iilark, 1 1 

då avsikten är att påbörja arbetena ännu under denna höst. I 

11 Det ursprungliga anslaget under detta momer1t i ordinarie 

utgiftsstaten b eräknades till sin storlek d9 ls med hänsyn 

till i riksbudgeten uppt agna anslag för väg-· och brobyggnads_\ 

arbeten, dels med beaktande av i samma budge -o; observerade 

anslag för reservarJeten till den del anslagen res erv erats 

för sagda ändaIJ.1ål eller sarJ.manl agt ca 16.--17 .GOO.OOO.OOO 

mark. I en tilläggs budget i riket av den 29 ju::-1i detta år . I 

har för vägarbeten emellert id ytterligare b evil~ats c a 

10.000.000.000 11ark. I jämföre ls e häro <=-d måste d.'3 t nu före- · 

s l agna tilläggsanslaget om 7.400.000 mark anses -rara skäligt. 

Anskaffning av radiotelef_oni~~:r::_~st_ning ti_ll __ väg~vi_elni:ngens 

bilar. 

Tillägg 185.000 mark. På grund av att den med Polis~nrätt

ningen i lVIariehamn gemensamma huvudrad io anl ä ggningcr:s an-· 

skaffningspris steg till ca 785. 000 mark mot b:eräkn2J e 

500. 000 mark · samt genom anskaffning av en nödigbefun:rn n 



10. Ht.VI:l. 
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il lr 

663 I 

-10-

f järrstyrningsansläggning för bilarnas dirigering jämte 

diverse installationskostnader har ett tilläggsanslag fö1· 

vägavdelningens del med 185. 000 tnark blivit erforderligt . \il 

A.n~:tkaffning av tjänstebil jämte telefoniutrustniµg. I l~, 
Ti1,l~gg 260. 000 mark. Med hänvisning till motiveringen under 

11 

10 Ht. V: 5 föreslås med beaktande av att den anskaffade po- l 
lisbilen på grund av gällande bestämmelser för polisbilarnas 

utrustning har måst fo:rses med viss -specialutrustning,- så- . 

som en extra generator och accumulator ett tilläggsanslag 

under momentet med 260 • 000 mark. Från landskapsstyre~ .sens -
sida har en framställning gjorts om återfående av erlägd 

bilskatt, ca 80.000 mark, men har något svar tillsvidare 

I I 
1. 1 

•I 

icke erhållits. I:; 
i 

VII. Särskilda anslag. Kapitlet nytt. 
10 Ht. VII i 1. IS:.tåndsättning och underhåll av landskapets naturskydd_~orn.- I' ,I 

råden. 

Anslag 475.000 mark. Med hänvisning till motiveringen 

under 10 Ht. VII:l i förslaget till ordinarie inkomst- och 

utgiftsstat för år 1962 föreslås under momentet beviljat 

475.000 mark. 
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