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STORA UTSKOTTETS betänkande m )/l956 
över Ålands landskapsstyrelses framställ
ning till_ Ålands landsting med förslag om 
upphä·r:·n 1-.; av Ålands landstings beslut den 
JO juni 1924 om antagande av lag angående 
skjutsväsendet på Åland· (2/1956). 

Landstinget, som fått mottaga lag- och ekonomiutskottets i ärendet 
avgivna betänkande, har d~rjämtc inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Sedan lag- och ekonomiutskottets betänkande samt i ingressen nämnda 
framställning noggrant genomgåtts beslöt stora utskottet enhälligt om
fatta bemälda betankande och förty vördsamt föreslå 

1) att Landstinget skulle förkasta lag-
förslaget; samt 

2) hemställa till landskapsstyrelsen om 
vidtagande med en utredning om möjligheter
na att understöda upprätthållande av här
bärgen i skärg~rdskommunerna, så att land
skapsstyrelsen kan förelägga Landstinget 
utredningens resultat under höstsessionen 
1956 jämte därav betingade förslag. 

Mariehamn, den 14 mars 1956. 
utskottets vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Harry Johansson, v. ordföranden Hugo 
Elfsb~rg, ledamöterna Gunhild Berglund, Sigurd Danielsson, Gustav Ek, 
Gustav Jansson, Einar Sundin, Bertel Söderlund, Wilhelm ~ilen samt 
so1-:: suppleant Färdi Sjöstrand. 
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Till Ålands landsting. 

Sedan Ålands landsting avböjt landskapsstyrelsens framställning 

om upphävande av landskapslagen angående skjutsväsendet på Åland 

(Framst. 2/1956) samt återremitterat ärendet för utredning av möj

ligheterna att fortsättningsvis understöda upprätthållandet av gäst

giverierna i skärgårdskommunerna har landskapsstyrelsen ånyo be

handlat ärendet och får härmed vördsamt fra.Irlhålla. följande: 

I landskapet finna s för närvar ande 8 gästgiverier, fördela.de på 

följande kommuner: Vårdö 1, Eckerö 1, Föglö 1, Kökar 1-, Sottunga 1, 

Kumlinge 1 samt Brändö 2. 

En tablå över antalet personer, som anlitat gästgiverierna under 

år 1955, utvisar: 

Vårdö: sammanlagt 26 

Föglö: Il 243 

Kökar: Il 55 

Sot tunga: Il 125 

Kumlinge: Il 67 

Brändö: Il 52 

Eckerö : uppgift för 195~ saknas~ 

från 1.1.-23.10.1956 sammanlagt 68. 

I landskapsbidrag för samtliga gästgiverier erlades under 1955 

370.170 mark. För 1956 stiger bidraget till 386.000 mark. 

Ng 44/1956. 



För att undvika en stegring av landskapsbidraget har landsk 

styrelsen fastställt en högre gästgiveritaxa att gälla från 1. 7 

Den lyder: 

"I. Gästgiveritaxa. 

Hästskjut slegan _ v.t gör 25 mark per kilometer om dagen (kl. 6-

och 30 mark per kilometer om natten (kl. 22-6), med 25 procent s 

förhöjning söndagar och helgdagar samt 50 procents förhöjning 

menförestid. Mot nämn.da lega bör medtagas två resande och han 

gage, såvida ej väglaget möjliggör medtagande av endast en res 

och handbagage. Vämtning bör äga ru.IJl, dock högst två timmar, 

i ersättning får uppbäras 100 mark för varje full halvtimme, n 

tid 130 mark. 

Motorbåtsskjutsl~gan utgör 30 mark per kilometer om dagen ( 

6-22) och 35 mark per kilometer om natten (kl. 22-6), med 25 p 

cents förhöjning söndagar och helgdagar samt 50 procents förhöj 

under menförestid. Mot nämnda lega bör medtagas tre passagera 

och handbagage. Om flere passagerare medtagas tillkommer i l a 

en tredjedel för varje person, som utöver ovansagda medföljer . 

Väntning bör äga rum, dock högst två timmar, varvid i ersättni 

uppbäras 100 mark för varje full halvtimme, nattetid 130 mark . 

II . Kosthåll och rum. 

Samtliga gästgiverier skola tillhandahålla resande rum och 

plägning enligt följande taxor: 

Enskilt rum i dygnet· •••••••••• • •••••••• • • .350:-

Il Il per 

Gemensamt rum i 

dag ....••••.•.•..•••••..• 

dygnet .................. . 

200:-

250:-

Il Il per dag o.person ..••••••••• 100:-

.Måltid omfattande smör,bröd o.mjölk ••..•• 125:-

'Il IJ Il Il Il 11 samt 

varnrrä:tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • 2 5 o: -
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1 glas mjölk ........ -............... . 

1 portion kaffe •.••••••••••••••••••• 
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I den dagbok, som genom landskapsstyrelsens försorg skall till 

varje gästgiveri på begäran översändas, bör införas, förutom vad i § 

33 av landskapslagen angående skjutsväsendet i landskapet Aland, 

given den 30 juni 1924, är föreskrivet, dessutom i särskild kolumn 

envar mat- och nattgäst i gästgiveriet. Denna gästgiveritaxa 

gäller från 1 juli 1956." 

De gästgiveriavtal, som nu finnas gälla till den 1.1.1957 och har 

landskapsstyrelsen för avsikt att förlänga samtliga åtminstone under 

första halvåret 1957. I budgetförslaget för ordinarie medel för 

1957 har ett anslag om 400.000 mark för ändamålet upptagits. San

nolikt är emellertid att utgifterna för gästgiverihållningen helt el 

ler delvis komma att ställas utom kolumn och således i sista hand 

bestridas med landskapets enskilda medel, 

Beträffande behovet av gästgiverierna vill landskapsstyrelsen som 

sin åsikt framhålla, att desEllillIIla åtminstone i utskärskommunerna b9-

ra bibehållas, oaktat landskapsbidraget skulle utgå ur enskilda me-

del. Vad även gäller gästgiverierna i de andra kommunerna, varmed 

avses Föglö, Eckerö och Vårdö är det sannolikt att gästgiverihåll-

ningen i Vårdö och Eckerö inom en snar framtid slopas, vilket även 

kan bliva fallet med gästgiveriet i Föglö sedan kommunikationerna 

förbättrats. 

Marieharrm den 1 december 1956. 

På 

Lantråd l~s:~:~:~~=r: • 
Landskapskamrer ~~i c

Curt Carlsson. 


