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STORA UTSKOTTETS betänkande m 22/1965 med an

ledning av landskapsstyrelsens framställning till 

Ålands landsting med förslag till landskapslag an

gående ändring av landskapslagen om föranstaltande 

offentliga nöjen på helgdagar i landskapet Åland. 

(m 35/1965). 
Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande m 

22/1965, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Stora utskottet har behandlat ärendet och därvid beslutat omfatta 

det i laguts~ottets ovannämnda betänkande framställda förslaget i öv

rigt, förutom att ordet "första" framför "påskdagen" respektive "jul

dagen" strukits i 1 § 1 mom. i överensstämmelse med modernare lagstift

ningsspråkbruk, allra helst då något missförstånd härav ej kan tänkas 

uppstå. 

Med hänvisning till det ovan anförda får stora utskottet, som av _ 

praktiska skäl låtit ånyo utskriva det korta lagförslaget i sin helheit ~ 
förty vördsamt föreslå 

att Land stinget måtte antaga det i land skapssty.-. 

relsens framställning ingående lagförslaget sålydande : 

L a n d s k a p s 1 a g I 
angående ändring av landskapslagen om f öranstaltande av offentliga nöjen 

på helgdagar i landGkapet Å1and. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 1 § landskapslagen den 

29 mars 1950 om föranstaltande av offentliga nöjen på helgdagar i land

skapet Åland (16/50) såsom följer: 

1 §. 
Föranstaltande av offentliga nöjen, utställningar, uppvisningar, täv

lingar och därmed jämförliga offentliga tillställningar är förbjudet 

räknat från klockan aderton dagen före de av regeringen påbjudna tack

sägelse-, bot- och böndagarna samt före långfredagen, påskdagen och jul

dagen under tjugufyra timmars tid ävensom på övriga kyrkliga helgdagar 

och söndagar före klockan tretton. 
I 

Tävlingar samt utställningar och uppvisningar av uteslutande kulturell
1 

eller allmännyttig art må dock föranstaltas pä böndag efter klockan 
tretton. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966. 

Mariehamn den 23 november 1965. 
På 
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st ora utskottets vägnar: 

/~~~ 
Al biÄ,/ Johansson 

V 
ordförande. 
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./. Erik Ra sk 
sekreterare. 

Närvarande i ut skottet: ordföranden ALbin Johansson, viceordföranden 

Curt Carlsson, ledamöterna Uno Förbom, Gustav Adolf Boman, Edvin Öst
ling, Philip Eklöw 1 Folke Woival in, Runar Wilen, Einar Hambrudd och 

Lars Eriksson. 
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