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KIJLTURUTSKOTTETS betänkande NQ 1/1949 med an~
ledning av särskilda till Ålands landsting in~ 1/1949 .
komna petitioner om bevilj~nde av bidrag ur de .
vederlagsmedel, vilka enligt lagen av den 30 de ...
cember 1946 stå till landskapet Ålands disposi ~
tion unner ~r .. 1950.
Sedan landstinget 1nbegärt kulturutskottAts utlåtande över ned ~mståen ...
de till iandstinget inlämnade petitioner rörande bidrag ur här ovan nämnda vederlagsmedel, får utskottet vördsamt framhålla och föreslå följande i

I

·

N:ol/1949. Landstingsmannen Lan Erik Erikssons m.fl;s petition om
60.000 mk såsom bidrag för.anställande av En ungdomsledare i Ålands ung-domsförbunds tjänst och 25.000 mk för förbupdets allmänna verksamhet. Ut-

skottet föreslår gpdkännande av-hela petitionGn.
Ng 2/1949. Land$tingsmannen V.L. Bertells m.fl1s petition om 20 .ooo mk
för att understöda Ålands Nykterhetskrets verksamhet. Då föreningen 1 frå~
ga torde kunna räkna med anslag ur den ordinarie budgeten för å;r 1950,
föreslår utskottet, att det äskade anslaget be skäres med mk 5.ooo:-·
NQ 3/1949. Landstingsmannen Jan Erik Erikssons petition om mk 50.000: såsom understöd för Ålands Folkminnesförbund. Utskottet finner förbunde t s
verksamhet värd understöd, men kan på grund · av begränsade möjligheter ej
· föreslå hela det petitionerade anslagets beviljande, utan förordar ansla~
get nedskuret till mk 40 aOOO:-..
~ 4/1949. Landstingsmannen·v1ktor Arvidssons petition om ett bidrag,
stort mk 3C°~ooo ,.,., till .Älands Biblioteks förening för höjandet av biblioteksväsendets utveck1in~ och för'-rovrqn inom l<:'ln/fslk:ti.pet. · Föreningens verk ....
samhet är enligt utskottets uppfattning värd att underS'tödas, va rför ut.-. ·
skottet föreslår ett ansla g om mk 25,000:- för detta ändamål.
NQ 5/1949 • . Landstingsmannen Carl Holuiqvists m.fl ; s petition om mk 10.000

l

såsom bidrag förpyanskaffning av böcker till ÄlDnds skeppsbibliotek. Det
äskade nnsl@get föreslås godkänt i dess helhet.
NQ 6/1949. J..qndstingsmannen Viktor Arvidssons petition om mk 8.000:till }lands Fa~kliga Platsorganisation för utfärRnde av kulturellt upp ...
ly sningsarbete, Utskottet föreslår, att det petitionerade anslaget bevilj a s ..
NQ 7/1949. Andra vicetalman Carl Carlsons m. fl:s petition om ett an s lag,
sto rt mk 70.000:-, till Ålands folkhögskola ror att upphjälpa denna skol a s ekonomiska läge- Enligt utskottets uppfa ttning böra vederlagsmedle n i
främsta rummet användas för att befrämja denna läroanstalts verksamhet,
va rför utskottet föreslår, att det begärda ~aget måtte bevilj a s i dess
he lhet·.
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8/1949. Lanöst1ngsmannen Lennart Mattssons petition om ett

mk

50 •-000 :- måtte beviljas .Ålands · Sång...-· och musikf örbund för sång ens och
siken 'h .. · d
.
s OJ an e inom lands~apet . . Utskottet förordar petitionen ifråga.

N12 9/1949. Landstingsmannen Carl Holmqvists m•fl:s petition om mk
15.000:- till -.Ålands Sjöfartsmuseum för inkpp av museiföremål. utskot tet
har den uppfattningen, att museet upp~:res av starka ekonomiska kret sar
inom landskapet och f6rty med framgång_apedr1va i
,~ ·mh
.
/b
s n ver.t\.s.s.
et, men fi nne
dock utskottet, att petitionen bör beaktas och att mk 10 •.000:-.. måtte be ..
viljas av vederlagsmedlen med tanke på museets kulturella betydelse f ör
landskapet • .
Karlssons petition om mk io.ooo...
som bidrag för byggande av ett samlingsrum i anslutning till ungdomslo ~
kalen i Sottunga. Utskottet föreslår ~Ddkännande av p e titionen för at t
därmed stöda det kulturella arbetet i landskapets perifera delar,
NQ 10/1949. -Landstingsmannen Karl

u.

N2 11/1949. Landstingsmannen Car~ Bengtzr p e tition om ett anslag om
mk a.0002~ för att stöda llands kommunala upplysningsbyrås verksrunhet
och mk s.ooo:- såsom understöd åt elever, som besökä Ålands lantmannaskol
och Fiskarskolan 1 Pernå. De begärda sna lgen föreslås godkända•
.
NQ
0

12/1949 • l:,8nr 8ti _n gsmannen 'Ric1<"'ra T.inrroths petition om mk 30 .• 000t"

t~ll ~lends distriktsorganisation inom Sarn.fundet Finland-Sovjetunionen
for att utveckla och i allt högre grad befästa de vänskapliga o ch förtroendefulla förbindalserna mellan Aland och Sovjetunionen. Utskottet

för~tsä~ter, att organisationen liksom tidigare erh å ller anslag

ur d en

ordinarie budgeten, varror utskottet föreslår att organisationen erhåller
ett,,nedsE1t~ anslA~ om mk 20 •.000 :- under förutsättning att detta anslog
anvand$s ~er . rent kulturella ändam~l.
.NQ 13/1949. Landstingsrepresentanten Gunhild Berglunds petition om mk

3

s.ooo:- till Ålands Marthadistriktsförbund för anordnande av husmoder semester för husmödr
· lk ··
..
ar, vi a aro i behov av Vi la {)Ch rekreation .. Utskottet raknnr med ··jl · h t ·
mo ig e en,, att förbundet kan erhålla ett utökat anslag i
den ~rdinnr.ie budgeten för 1950 för denna verks anihet, .varför utskottet fÖ"
reslar,, att det äskade anslaget nedbringas till mk 25 , 000 :-.
NQ 14/1949. Landstingsrepresentanten Gunhild Berglunds petition om at t

25

0

•000:- matte beviljas Ålands Marthadistriktsförbund för anordnande
av ~rsverksamhet, Utskottet föreslår, att petitionen godkännes.

mk

N- 15/1949..- Landstingsmannen

v.t,

viljas läsesalen 1 frAga.
NQ 16/1949 •· Landstingsmannen Gösta Nordmans m .fl::s petition om mk 15 .oo
att användas för sj'uktransporter 1 skärgården .. _ Då anslag e.v landstinget '
tidigare beviljats av vederlagsmedlen för sjuktransporter (med 18.ndskapet
ambulansbil' på fasta Äland, anser utskottet skäl föreligga att det petitionerade anslaget m& te beviljas i dess helhet ..
NQ 17/1949 • .LStndstingsmannen Gösta Nordman$ m~fl:s petition om mk

25.000t- såsom bidrag föp &tadkomm8.ndet av \;elefonförbindelse till avlägset liggande fisk~.r~amhällen• Utskottet o.nser 1 att ffrågavarande an..-
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hållan är på allt sätt behjärtansvärd" Anslaget borde egentligen bevilj as av landskapets e.ns1<1lr~ m~~0lt mPn ~~rord~r utskottet för denna gång,
a tt anslaget ._1 dess helhet bevilj o.s o. v vedetlagsmeå len f"6 r 8r 1950 !
NC! 18/1949. :Lflndstingsmannen Viktor Arvidssons petition om mk 15.000:~

för beatridande av kostnaderna

fö~

anordnandet av en tre dagars konferens
1

i Marieham.u år 1950 för de svenska arbetarinatitute-n. Utskottet föreslår, \
a tt det äskade anslnget be skäres med 5 .ooo mk_, detta på grund av begränsa-. I
de mÖjlighe t0r och gv att så tnång~ differcnti~rt:de behov måste tillgodo- 11
I

ses ..
NQ 19I 1949. Landstingsmannen Ferdi Sjöstrands petition om tnk 5.000~- sa
I
som understöd åt Kökar un,gdomsförening ror färdigställandet av ungdomaI
lokalen därstädes• Utskottet före slår godkänno.nde av petitionen,
De .fördelade vederlagsmedhm för år 1'150 stiga såluUJ.a på basen av de
inlämnade petitionerna ti 11 mk 474 .ooo •-..
:
Vid remissdebatten påpekades 1 e.tt även andre. behov än de 1 "pctitionerna
avsedda borde tillgodoses, såsom för representationsändn~ål för lnndstin~
0

11

1/

I

gets presidium, för en landstingets porträttfond m.m. Ävenså kunna andra
behov tillgodoses av v~derlagsmedlen, exempE:; lv1s f<:Sr Folkhälsans. på Åland
verksamhet~

folkbiblioteken m.m. Landsknpanämnden får 0nligt utskott6ts
uppfattning .liksom tidi'1;Rl:'e pröve oess!'> behov och föreslå anslag för dy..lika änd?:må:l.
Utskottet får dörty vördsnmt föreslå,
att LandstiD6EJt måtte överlämna. här ovan be,...
handlade p~titioner till l~dskapsnämnden för att
av denna beakta_s vid uppgöranö.et ny förslag ti 11
budget för vederlagsmedlen för år 1950, vi~ke t
förslag av 'Landstinget inväntas vid instundande

Be.rtells petition om mk 20.000:- ti ll
Mariehamns Fri.församling för 11p-cr.ätthålls:inae av en lä~esal för sjömän.
Utskottet tager fP.sta på pet1tiunärens påpekr-tnde, ~tt läsesalen 1 :rråga

höst.session,, då pe titionerna jämväl torde till
Landstinget åtorställas för att undergå slutlig

numera upplåtits även för allmänheten och verkligen frekventerats av de n..

behrmdling i .srunband med fas t ställandet av nämnda I

samma, var.för utskottet föreslår:. att ett anslag om mk 10,000:-- måtte be ..
I
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budget,
Mariehamn den 23 februari 1949.

Akulturutskottets
.~

vägnar:

~

~rdus Ek ström.

c;;C#t _<~k~

~

Jan Erik Eriksson.

Närvarande: Gerdus Ekström, ordförande, Hugo Carlsson och Gunhild
Berglund~ Dessutom voro (utan rösträtt) suppleanterna Wilhelm J:,undgren
och Anton Borg närvarande.

Ltn Viktor Bertells m. fl : s petition

(~

7/ 1949 ) om anslag ur

1950 års vederlagsmedel för .Ålands Nykterhetskrets •

