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STORA UTSKOTTETS betänkande

! 10/1963.

m 10/1963

med

anledning av landskapsstyrelsens framställning till Ålands landsting med förslag till

1

landskapslag angående ändring av landskapsla-

1

1

gen om inlösen av vissa legoområden i landskommunerna

j,

(m 11/1963).

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande

m

5/1963 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande.
Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta
det i lagutskottets ovannämnda betänkande framställda förslaget med
följande ändringar.
I enlighet med stora utskottets i betänkandet Ng 2/1963 intagna ståndpunkt har det i

45 § 2 mom. ingående uttrycket "nymark" ersatts med

"mark".
Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet förty
vördsamt föreslå
att landstinget måtte antaga det i landskapsstyrelsens framställning ingående lagför slaget sålydand e:
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av land skapslagen om inlös en av vissa legoområden i
1 and skommunerna.

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 45 § landskapslagen
den 22 december 1959 om inlösen av vissa legoområden i landskommunerna

(28/1959) såsom följer:
45

§.

(1 mom. likasom i landskapsstyrelsens framställning).
Köpe- eller löseskilling eller del därav, som av landskapet förmedlats, skall 9 där ej genom lag annorlunda är stadgat, av kredittagaren
till landskapet återbetalas i annuiteter om tre och trefjärdedels procent, av vilka såsom ränta räknas en procent på det vid envar tidpunkt
oguldna kapitalet och återstoden såsom avkortning på kapitalet. Då förmedlad köpe- eller löseskilling är mindre än femhundra mark, återbetalas
den på en gång eller med större annuiteter än ovan sagts.
Tillämpnings- och

slutsta~gandet.

(Likasom i landskapsstyrelsens framställning).
Mariehamn den 16 mars 1963.
På
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vägnar:
Johansson
ordf ör ande.

Närvarande i utskottet: ordföranden Albin Johansson 1 viceordföranden
Gideon Mattsson 1 ledamöterna Edvin Öst ling 1 Uno Förbom, Sigurd Danielsson, Gustav Adolf Boman, Karl Sundblom, Uno Kalman och August Öström
samt ersättaren Rickard Lindroth.

