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LAG- cch Eh.ONOMIUTSKOTTETS betänkande
~ 3/1956 hled anledning av Ålands landskapsstyrelses framställning (3/1956) med förslag
~ 3/1956.
till ändrin& av landskapslagen angående landskapet Ålands kolonisationskassa.
Lag- och ekonomiutskottet omfattar i sak landskapsstyrelsens framställning, som siktar till ett utvidgande av möjligheterna till längivning ur kolonisationsk~ssan på samma sätt, som skett i riket. Vid
jämförelse av den ursprungliga lagtexten (3/53) med ändringen år 1954
(14/54) finner man i punkt 2 i dess nugällande lydelse uttrycket "lägenheter, som bildas jämlikt denna landskapslag", medan i den ursprungl i ga texten (3/53) säges "lägenheter, som bildats för kolonisationsä nd~mål11 . Vid ändringen år 1954 synes rikets kolonisationslags stilisering ha införts i landskapslagen. Dl emellertid några lägenheter icke
kunna bildas enligt kolonisationskassalagen, har utskottet infört 1953
års lydelse för punkt 2 såsom fortfarande riktig. Punkt 3 talade i
originalversionen av år 1953 om "byggnadslån", medan år 1954 och i förslaget "byggnads-" uteslutitso Blanketterna upptaga dock beteckningen
"byggnadslån", varför och då de flesta andra lånef o!'Illerna ha egna bateckningur, utskottet återinfört beteckningen i punkt 3• Lag- och ekonpmiutskottet föreslår därför vö.i,C:oc-.ru.t, att landsi;inget måtte antaga
följande
L a n d s k a p s l a g

om ändring av landskapslagen angående landskapet Ålands kolonisationskassa, utfärdad den 18 mars 1953.
I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 3 § i landskapslagen
den 18 mars 1953 angående landskapet Ålands kolonisationskassa (3/53)
sådan § lyder i landskapslagen den 7 april 1954 (14/54) som följerg

3 §.
Ur kolonisationskassan kunna utgivas
1) jordinköpslån för anskaffande av jord eller, på synnerliga skäl,
uckså för inköp av bebyggd lägel.het eller visst område, såframt överlåt,:.ren är bolag, f örsamlingt kommun, stiftelse eller annan sammanslutning, eller sådan jordägare, vilken såsom sitt huvudsakliga yrke idkar
annan näring än lanthushållning;
2) odlingslån för röjning av odlingar på lägenheter, som bildats
f'ör kolonisationsändamål, och .:indra med dem jälD.förliga lägenheter eller
sådana, eom erhållit tillskottsjord;
3) byggnadslån för uppförande 8V byggnader på ovan i punkt 2 omför-
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mälda lägenheter samt medel för förbättrande av de 1 1 § avsedda personernas bostadsförhållanden och för utförande av bybgnadsarbeten, som
äro nödvändiga för deras hushåll;
4) egnahemslån för uppförande av egen bostad på arrendejord på den
egentliga landsbygden1
5) elektrifieringslån åt ägare och innehavare av i 3 och 4 punkterna
avseddo lägenheter ocll områden för erläggande av sådana andels- och
anslutningsavgifter och tecknande av sådana aktier, som berättiga till
erhållande av elektrisk ström, samt för uppförande av för anskaffning
och distribution av elektrisk ström erforderliga anläg~ningar;
6) län för anskaffande av lantbruksinventarier, utsäde och gödningsämnen åt innehavare av kolonisationslägenheter samt för stödjande av
deras samarbete på lantbrukets område;
7) beteslån för förbättrande av betesförhållandena; samt
8) syskonandelslån till inlösen av en eller flere bestämda delar av
läuenhet, vari flera hava andel.

Mariehamn den 9 mars 1956.
På lag- och ekonomli::utskottets vägnar:
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Johansson.

Närvarande i utskottet: ordfo Albin Johansson, viceordf. Nordas
samt ledamöterna Arvidsson, John Johansson och Sjöstrand.

