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förvaltas av landskapet Alands koloni
sat:ionskassa, vars åUgig.anden under 
lagstadgat ansvar handhaves av land
skapsstyrielsen:s kamrerara vdelning. 

3 §. 
Ur kolonisa1tionskassan kunna utgi

vas: 
1) jordinköpslån för anskaffande 

av jord; 
2) odlingslån för röjning av odlin

gar på lägenheter, som bildats för ko
lonisationsändamål, eller andra med 
dem jämförliga nya lä:genheter eller 
sådana, som erhållit tillSlkottsjord; 

3) byggnadslån för uppförande av 
nödiga byggnader på de i punkt 2 om
förmälda lägenheter; 

4) egniahemslån för uppförande av 
egen bostad på arrendejord; 

5) hetesmarkslån för förbättrande 
av betesförhå:1landena; 

6) syskonandelslån till inlösen av 
viss eller vissa delar från lägenhet, vari 
flera hava andel; samt 

7) lån för anskaffande av lantbruks
lösöre, utsäde och gödnmgisämnen åt 
inneha vare av kolonisa ti:onslägenheter 
samt för stödande av deras samarbete 
på ,Jan tbrukets område. 

4 §. 
önskar någon genom förmedling av 

kommunens kolcmisationsnämnd er
hålla 1i 3 § omförmä1t lån, äger han 
insända ,till kolonisationsnämnden 
ställd skri!ftlig låneansökan till ordfö
randen en.er ledamot i nämnden med 
bifogande av beträffande området upp
gjort köpebrev i onginal eller bestyrkt 
avskrift samt uppgive i ansökan ända
måle.t, för viliket låinet är avsett, lå
nets belopp, sina .tillgångar och skul
der samt den säkerhet, som erbjudes. 
.ä:r det icke för kolonisartionsnämnden 
känt, att sökanden är en sådan per
son, vilken kan beviljas kredit ur ko-

lonisa tionskassan, skall sökanden där
om för,ebringa utredning. 

5 §. 
Lån ur koloni1satiorrskassan skal:l be

viljas enH:gt enahanda grunder och 
vil1kor, som i rilke,t för sådana låns 
beviljande fastställts. Angående förfa
randet vid låm.eansökans handlägg
ning och beviljande samt åtgärder i 
samband därmed, säkerhet för och 
lyftande av lån, amortering av och 
erläggande av ränta för 1lån, brandför
säkring av byggnad, för vars uppfö
rande lån erhållits, när lån skall an
ses utan uppsägning till betalning för
fallet, strnffränta för icke på förfallo
dagen er1la:gd amor,terirrg samt avverk
ning och försäljning av skog f.rån od
lingslägenhet eller tillskottsjord skall 
i tillämpliga delar gälla vad därom i 
rikets kolonisationslagstiftning stad
gas. 

Då i rikets kolonisa:ttonslagstiftning 
omnämnd myndighet icke har s~n mot
svarighet i landskapet Aland, äger 
landskapsstyrelsen avgöra vem som 
s:kall handlägga på sagda myndighet 
ankommande uppgifter. 

6 §. 
Formulär till låneansökningar samt 

skuldsedlar och borg,ensförbindeJser 
för lån äger landskapsstyrelsen fast
ställa. 

7 §. 
Vid behov kan landskapsstyrelsen 

genom landskapsförordning utfärda 
närmare bestämmelser angående verk
stäl1igheten och tillämpningen av den
na landskiapslag. 

8 §. 
Genom denna landskapslag upphä

ves landskapslagen den 15 juli 1952 
om kolonisationskassor i landskapet 
Aland (31/52). 
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Mariehamn den 3 december 1952. 

På landstingets vägnar: 

HUGO JOHANSSON 
talman. 

Herman Mattsson 
vicetalman. 

Carl Carlson 
vicetalman. 

N:o 4. 

landskapslag 
angående åländsk hembygdsrätt. 

Föredragen för REPUBLIKENS PRESIDENT den 13 mars 1953. 
Utfärdad i Mariehamn den 18 mars 1953. 

I enlighet med Alands landstings be
slut stadgas: 

1 KAP. 

Åländsk hembygdsrätt och dess 
förvärvande på grund av lag. 

1 §. 
Aländsk hembygdsrätt, som innebär 

rätt att utan sådan inskränkning, som 
nämnes i 5 § av självstyrelselagen för 
Åland, förvärva fastighet, belägen in
om landskapet, rätt att inom landska
pet driva sådan näring, för vars ut
övande enligt lag erfordras ansökan el
ler tillstånd, samt rätt att vid kom
munalval och val till landstinget ut
öva rösträtt tillkommer på grund av 
lag: 

1) finsk medborgare, som är eller 
lagligen bor.t vara mantalsskriven i nå
gon av landskapet Alands kommuner 
och som den 1 januari 1952 under 
minst fem år utan avbrott i landska
pet haft sitt egentliga bo och hemvist; 

2) inom äktenskapet fött barn, vars 
fader eller moder åtnjuter åländsk 
hembygdsrätt; 

3) utom äktenskapet fött barn, vars 
moder eller, då barnet står under sin 

faders vårdnad, v:ars fader åtnjuter 
åländsk hembygdsrätt; 

4) kvinna, som ingår äktenskap med 
man, som åtnjuter åländsk hembygds
rätt. 

2 KAP. 

Åländsk hembygdsrätt, som förvär
vas på grund av anmälan eller 

ansökan. 

2 §. 
Finsk medborg1are, som den 1 janua

ri 1952 varit i landskapet bosatt un
der kortare tid än fem år samt är el
ler bort vara mantalsskriven inom 
landskapet, erhåller på därom hos 
landskapsstyrelsen gjord anmälan 
åländsk hembygdsrätt, så snart han 
utan avbrott under sammanlagt fem 
års tid hafit sitt egentliga 1bo och hem
vist på Aland. 

3 §. 
Finsk medborgare, som efter den 1 

januari 1952 inflyttat ,till landskapet 
och utan avbrott varit där bosatt un
der minst fem års tid, bör av ~and
skapsstyrelsen på ansökan beviljas 
åländsk hembygdsräitt, där ej vägande 
skäl prövas föranleda avslag. 
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4 §. 
I äktenskap fött ogift barn under 

tjuguett år, som är bosatt i landska
pet och står under föräldrarnas vård
nad, förvärvar jämte föräldrarna i 2 
och 3 §§ nämnda fall åländsk hem
bygdsrä tt. Därest blott endera maken 
erhåller åländsk hembygdsrätt, för
värvar jämte denne under dess vård
nad stående barn under här nämnda 
förutsättningar åländsk hembygds-
11ätt. Barn, som fötts utom äktenslmp, 
följer under samma förutsättningar 
sin moder eller, då barnet står under 
sin faders vårdnad, sin fader. 

5 §. 
I 2 § nämnd anmälan och 3 § av

sedd ansökan skall ingivas till land
skapsstyrelsen jämte följande utred
ning: 

1) ämbetsbevis för sökanden och de 
övriga personer, vilka jämte honom 
kunna förvärva åländsk h:embygdsrätt; 

2) intyg av vederbörande polismyn
dighet, när vederbörande inflyttat till 
landskapet och blivit här varaktigt bo
satt, ävensom om hans och övriga i 
ansökningen inbegripna personers 
vandel veterligen varit oförvitlig; 

3) intyg av häradsskrivaren i A1ands 
härad, när och i v.ilken eller vilka kom
muner vederbörande blivit i landska
pet mantalsskriven. 

Utöver i 1 mom. nämnd utr:edning 
kan J.andskapsstyrels:en infordra till
äventyrs annan nödigbefunnen utred
ning samt, om så anses av behovet på
kallat, anhålla om utlåtande av veder
börande kommunala myndigheter, hu
ruvida det med avseende å sökanden 
och övriga i ansökningen inbegripna 
personer samt övriga omständigheter 
anses önskvärt, att ansökningen bifal
les. 

6 §. 
Landskapsstyrelsen äger till pröv-

ning upptaga i 2 ,§ nämnd anmälan 
och i 3 § avsedd ansökning samt i en
lighet med staidgandena i självstyrel
selagen och denna landskapslag avgö
ra, huruvida åländsk hembygdsrätt 
skall beviljas eller ej, såvitt rör ansö
kan därom. I ärenden angående 
åländsk hembygdsrätt skaill resolution 
utfärdas. 

Landskapsstyrelsen må, där särskil
da skäl äro, bevilja åländsk hembygds
rätt åt den, som under kortare tid än 
fem år varit i landskapet bosatt utan 
avbrott. 

. 3 KAP. 

Förlust av åländsk hembygdsrätt. 

7 §. 
Person, som antages till medborgare 

i främmande land eller under fem år 
stadigvarande varit bosaitt utom land
skapet, för,lorar sin åländska hem
bygdsrätt. 

4 KAP. 

Särskilda stadganden. 

8 §. 
Vill någon erhålla förklaring, huru

vtda han åtnjuter åländsk hembygds
rätt, ingive därom ansökan jämte all 
tillgänglig utredning .till landskapssty
relsen, som äger rätt att meddela så
dan förklaring. 

9 §. 
I resolution, som av landskapssty

relsen u tfä:rdas angående beviljad 
hembygdsrä tt, samt i ärende angående 
förklaring, huruvida åländsk hem
bygdsrätt åtnjutes, skall föreläggas 
viss 1tid, ·inom vilken resolutionen skall 
i avseende å vederbörlig anteckning 
företes häradsskrivaren i Alands hä
rad. 

10 §. 
Landskapsstyr·eJ.sens resolutioner i 

ärenden angående åländsk hembygds-
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rätt skola beläggas med stämpelmär
ken till samma belopp, varmed läns
styrelsens utslag förses i ärenden, där 
befrielse från stämpelskatt icke är 
stadgad. 

11 §. 
Landskapsstyrelsen äger föra för

teckning över: 
1) beviljad åländsk hembygdsrätt; 

Mariehamn den 3 december 1952. 

2) meddelande av förklaring röran
de åtnjutande av åländsk hembygds
rätt. 

12 §. 

Landskapsstyrelsen kan vid behov 
genom landskapsförordning utfärda 
närmare bestämmelser angående till
lämpningen av denna landskapslag. 

På landstingets vägnar: 

HUGO JOHANSSON 
talman. 

Herman Mattsson 
vicetalman. 

Carl Carlson 
vicetalman. 

N:o 5. 

Landskapslag 
oni. änd:r.ing av landskapslagen angående landskapsförvaltningen i land

skapet Alaml, utfärdad den 16 april 1952. 

Förejragen för REPUBLIKENS PRESIDENT den 13 mars 1953. 
Utfärdad i Mariehanm den 18 mars 1953. 

I enlighet med Alands landstings 
beslut stadgas, att 50 § i landskapsla
gen den 16 april 1952 angående land
skapsförvaltningen i landskapet Aland 
(22/52) skall erhålla följande ändra
de lydelse: 

50 §. 
Tjänsteåtal mot lantrådet samt mot 

Mariehamn den 3 december 1952. 

ledamot av och föredragande vid land-

~kaps~.tyrelsen handlägges av Abo hov
rätt. Annan innehavare av tjänst el
ler befattning vid landskapsförvaltnin
gen åtalas för brott i tjänsten vid be
hörig underrätt, där ej annorlunda är 
särskilt stadgat. 

På landstingets vägnar: 

HUGO JOHANSSON 

Herman Mattsson 
vicetalman. 

talman. 
Carl Carlson 

vicetalman. 


