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m 5/1965. 
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1- I 

11 
s e s framställning till Ålands landsting med ' \ 

I förslag till landskapslag om ändring av land-

skapslagen angående öppethållningstiden för 

handelsrörelser och affärskontor. 

Landskapsstyrelsen föreslog för Landstinget vid vintersessionen 1963, 

att 1949 ärs lag om öppethållande av handelsrörelser och affärskontor 

skulle ändras så, att bl.a. öppethållning på söndagar skulle med kommu

nens fullmäktiges medgivande utsträckas till andra affärsrörelser och 

till andra tider än som tidigare varit gällande. På grund av landskaps

styrelsens förslag beslöt Landstinget antaga en helt ny lag i ämnet, 

vilken publicerats under m 22/63 i Ålands författningssamling. Enligt 

denna lag kunde kommuns fullmäktige tillåta öppethållande på söndagar 

kl. 8-10 och kl. 15-18, dock icke på vissa kyrkliga högtider. 

Ålands köpmannaförening r.f. har hos landskapsstyrelsen anhållit om 

att tidsgränserna för öppethållande på söndag eftermiddag i lagen måtte 

ändras så, att fullmäktige kunde tillåta öppethållande frän klockan 13. 

]et har enligt föreningens åsikt visat sig, att öppethållande på sönda

gar blivit en betydelsefull turistservice, men att onödigt köande och 

besvärande trängsel lätt uppstår med nuvarande öppethällningstider. Då 

bilfärjor anlänQ,ä-: till Marieharnn redan strax efter kl. 13, vore det be

tydelsefullt, om den föreslagna ändringen kunde genomföras. 

Landskapsstyrelsen, som omfattar de synpunkter Ålands köpmannaförening 

anfört, har dock ansett, att öppethållande på söndagar icke borde till

låtas tidigare än klockan 14. Möjligheten att göra uppköp på söndag efter

middag har också för lokalbefolkningen visat sig betydelsefull, då många 

arbetstagare på grund av sina arbetsförhållanden har svårt att besöka 
affärer pä vardagar. 

Med hänvisning till det ovan anförda fär landskapsstyrelsen vördsamt 

förelägga Landstinget till antagande nedanstående 
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om ändring av landskapslagen angäende tiden för öppethållande av 

handelsrörelser och affärskontor. 

I r eP4igh~ med Ålands landstings beslut ändras 2 § landskaps lagen den 

4 juli 1963 angående tiden för öppethållande av handelsrörelser och 
affärskontor (22/63) såsom följer: 

. 2 §. 
På söndagar------(1 mom.)------ hållas stängda. 

Kommunens · fullmäktige må dock på anhållan tillåta, att i 1 § nämnda 
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rörelser och kontor hålla öppet på söndagar mellan klockan 8 och 10 samt 

mellan klockan 14 och 18, dock icke pä jul.dagen, :ny-årsdagen, påskdagen, 
pinge~agen och böndagar. 

Dagen före---~ (3 mom.) ----klockan 15. 

----~----
Denna lag träder omedelbart i kraft. 

------
Mariehamn, den 2 

Lantråd 

Lagberednings sekreterare 
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