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LAG- ooh EKONOMIUTSKOTTETS betänkande 

.m 13/1953 över landskapsstyrelsens framställ
ning till Ålands landsting med förslag till 
landskapslag om ändring av landskapslagen an-

, -

gående landskapet Ålands koJ.onisationskassa, 

ut!ärdad d~n ,18 mars 1953· (m32/1953). 
Utskottet har i sakligt hänseende omfattat förenämnda framställ

ning. I stilistiskt avseende har utskottet föreslagit en ändring i 

mQment l P• L ~ålunda föreslår utskottet 
att l andstinget ville besluta antaga land

skapsstyrelsens lagförslag i såJ,.ydande forms 

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

om ändring av landskapslagen" aµgäende landskapet Ålands kolonisations

kassa, utfärdad den 18 mars 1953. 
I enlighet med llands landstings beslut stadgas, att 3 § i land

skapslagen den 18 mars 1953 angående landskapet Ålands kolonisations
kassa (3/53) skall erhålla följande ändrade lydelse: 

3 §. 
Ur kolonisationskassan kunna utgivas1 
1) jordinköpslån för anskaffande av jord eller, på synnerliga skäl, 

för inköp av bebyggd lägenhet e~ler visst område s~framt överlåtaren 
är bolag, församling, kommun, .s.tiftelse eller annan s_ammanslutning 
eller sådan jordägare, vilke~ säsom sitt huvudsa~liga yrke .J._dkar annan 
näring än gårdsbruk; 

2) odlingslån för röjning av odlingar pä lägenheter, som bildas 
jämlikt denna landskapslag, och andra med dem jämförliga lägenheter 
eller sådanat som erhållit tillskottsjord1 

3) lån för uppförande av byggnader ä ovan i punkt 2 omförmälda lä-
genheter samt medel för förbättrande av de i l § avsedda personernas 
bostadsförhållanden och för utförande av byggnadsarbeten, som äro nöd- ö-
vändiga för deras hushåll; 

4) egnahemslån för uppförande o.v egen bostad på arrendejord pä den 
egentliga landsbygdens 

5) lån för anskaffande av l antbrukslösöre, utsäde och gödningsämnen 
åt innehavare av kolonisationslägenheter samt för s·!;ödjande av deras 
samarbete på lantbrukets om.råde; 

6) beteslån för förbättrande av betesförhållandena; samt 
7) syskonandelslån till inlösen av en eller flere bestämda delar 

från lägenhet, vari flere hava andel. 
n 



Mariehamn den 26 november 1953. 
På lag- och ekonomiutskottets vägnars 

f;bj~ 
V.L. Bertell. 

-

Th. Eriksson. 

Närvarande i utskottet: V.L. Bertell, ordförande, Albin Jo~ 
son;' Nils Karlsson, Ferdi Sjöstrand och Georg Wideman. 


