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STORA UTSKOTTETS betänkande N2 5/1952 med an-

ledning av landskapsstyrelsens framställning 

till Ålands landsting med förslag till land-

skapslag angående. ordningsstadga för landsbyg

den i landskapet Åland. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkan-

de N2 4/l952, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. j 
Vid genomgåendet av betänkandet och lagförslagets olika paragra 

fer har stora utskottet omfattat de ändringar lagutskottet gjort 

och därjämte ansett, att orden "skrämma hästar, stjälpa, falla i 

sär" i 29 § 1 mom. borde utelämnas, enär en häst kan bli skrämd av 

ett lass, utan att lassköraren hs r någon skuld därtill på grund 

av lassets beskaffenhet samt då det torde vara i lasskörarens 

intresse att alltid lägga lasset så, att det icke stjälper eller 

faller isär. Om en olycka det oaktat händer på grund av dåliga 

vägar eller av annan orsak, borde lassköraren icke tillvitas någon 

skuld härför eller bliva trakasserad för den skull. 

I övrigt har stora utskottet icke haft något att påminna i 

ärendet utan får vördsamt föreslå, 

att landstinget ville godkänna lagförslaget 

i den lydelse lagutskottet föreslagit, dock så-

lunda att 29 § erhåller följande lydelse: 

29 § •, 

Vid forsling pä allmän väg av plankor, bräder, stockar, hö, 

halm, gödsel eller annat dylikt gods eller ämne skall lasset vara 

så lagt, att varan ej faller eller utrinner på vägen och att las

set icke kan (uteslutning) stänga vägen eller annorledes välla 

fara för andra eller olägenhet för trafiken. 

Ej må föremål vid forsling släpa på marken, så att allmän väg 

eller därtill hörande anläggningar skadas. 



Marieham.n den 18 mars 1952. 
Å 1 n d s · . l a n d s t i n g s 

b e s l u t 

o antagande av 

/ 
/~ Lan dskaps1ag 

~-

Närvarande i 

f öranden Gunnar 

_...-_ .. -" 

utskottet: ordföranden Carl Holmq_vist' viceord

Holmberg samt ledamöterna Gunhild Berglund, Fil' 

Eklöw, Anton Fällman, Trygve Johansson, Helge 
Klingberg, K. A. 

d h Wilhelm Wilen. Iviansen, Bertel Söderlun oc 

<inz,äende ordnings sta dba för l a ndsbygden i l a ndskapet .~ land. 

I enlighet e<i .~ lands l ndstings bes1ut stadgas: 

1 kap. 

Allmän ordni:;g och säkerhet . 

1 ('\ .• 

å al.lmän väg ell r ·~nnan al.lm 3n pl ats må fol k ej s a l a sig 

tillhopa så , att oordning uppstå r eller trafiken hindras. 

Den, som utc n gilti g a nledni g u p ehäller sig pä ängbåts-

bry ga eller ar . n allmän plats eller arbetspl ats och däri~eno 

stör a llmän ordnin eller hindr·r tra:riken, är skyldi g a tt på 

tillsägels~ avlägs sig. 

2 §. 

Uppstår eldsvåda eller sker olycltsfall , bro·tt eller annat 

dylikt , kan allmänheten för bjudu s a t ti beträda pl.atoen för hän-

delsen eller , tt U ,t.1 ehålla s i g i des :::.. närhet . Har sädant i'örbud 


