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Lands k a P s n ·a· m n de dd d n s me elan e 

till Landst inget med anlednin~ av Landstingets 

uppdrag att tili v~rsessionen Q 1937 inkomma med 

förslag till anställande , av sakkunnig person 

till ledare för bygdevägsarbetena m.m. 

I motiveringen till sitt förslag till ordinarie budget för land

skapet under 1937 föreslog finans- och ekonomiutskottet att Lands

tinget måtte giva landskapsnämnden i uppdrag att inkomma med utred-

ning om och förslag till anställande av sakkunnig person att so~ 

instruktör och övervakare leda byggandet av nya och underhållet av 

förefintliga bygdevägar m.m. och godkände Landstinget utskottets 

förslag. Landskapsnämnden har sedermera f örehaft detsamma till be-

handling och därvid ansett att dess genomförande visserligen slru1.le 1 

bli bygdevägarna. till gagn och har landskapsnämnden sålunda kunnat 

i sak förena sig om detsamma. Emellertid finnes icke i riket någon 

j h 11 betalar Statsverket annat ·a·n i und<>_n - 1 motsvarande tjänst; e e er .,... 

tagsfall undersöknings- och utredningskostnader för bygdevägarna. 

De grundsatser, som Ålandsdelegationen hittills vid utjämningarna 

följt, synas därför lägga hinder i vägen för kompensation av de 

. bli förenade med tjänstens inrättande och vilka kostnader, som 

k år. Under så-konnna att belöpa sig till åtminstone 35.000 mar per 

S
.,.,.verkan mellan de olika väglagen och dant förhållande och då en ...., 

kunna verkställa förslaget knap• landskapet för att med mindre risk 



past kan å stadkommas, innan en ny bygdevägslag kommit till stånd 
, ~ 

alldenstund landskapet för sina vägar icke heller för närvarand 
e ~ 

~ 
behov av en dylik tjänsteman, har nämnden icke ansett sig böra t:1.J. 

. l 
Landstinget inkomma med vidare :framställning 1 saken. 

I anslutning till vad ovan :framhållits får landskapsnämnden 
Vtsl'q 

samt :föreslå 

att förslaget att anställa en sakku!lii, 

för ledandet av arbetet på 
bygd ev ägarna 

.för närvarande rn 2 tte .r2 f 
tt tt ör.falla. 

Mariehamn den 20 j~ua~1 i937. 

På landskapsnärnndens vägnar; 


