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Herr Talman 

Landskapsstyrelsen är medveten om att möjligheterna för unga par på Åland 

att erhålla lämplig bostad ännu inte är tillfredsställande, fastän situa

tionen förbättrats avsevärt under det senaste decenniet, bland annat genom 

att den av landskapet stödda bostadsproduktionen ökat och inriktats mera på 

små lägenheter. Som exempel kan nämnas att medelytan per lägenhet som byggdes 

med bostadsproduktionslån var i större hyreshus år 1966 cirka 92 m2 men år 

1976 bara 42m2. Den samhällsstödda bostadsproduktionen har varit så omfattan

de att omkring vart fjärde hushåll på Åland idag bor i lägenhet som erhållit 

landskaps lån. 

Bostadssituationen har naturligtvis också i hög grad underlättats av de tal

rika hyresbostäder som byggts utan landskapsstöd, främst av Sallybolaget och 

Sjömanspensionskassan. 

Enligt landskapsstyrelsens uppfattning är det endast fortsatt produktion av 

bostäder som kan förbättra situationen också för de unga paren. Att, såsom 

landstingsman Dahlen föreslår, höja inkomstgränserna skulle knappast öka de 

nygifta parens chanser att få lägenhet. Rätt att hyra lägenhet i så kallade 

aravahus beviljas nämligen i första hand sökande med låga inkomster och där

vid prioriteras naturligtvis barnfamiljer. Finns det inte sökande med tillräck

ligt låga inkomster, såsom det någon enstaka gång har inträffat, behöver inte 

ifrågavarande lägenhet stå tom utan den får hyras ut åt sökande vars inkomst 

ligger över den fastställda gränsen. 

När landskapsstyrelsen fastställer inkomstgränserna tas hänsyn till den högre 

lönenivån på Åland. Våra gränser är därför cirka 10 % högre än i riket. Dess

utom bör observeras att gränsbeloppen inte avser den verkliga årsinkomsten 

utan den beskattningsbara inkomsten vid senast verkställda statsbeskattning och 

den är ju på grund av de betydande avdragen och den normala löneutvecklingen 

i allmänhet väsentligt lägre än inkomsten det år ansökan inlämnas. Vidare kan 

nämnas att när det gäller ett par där båda har inkomst så får ett avdrag om 

4.100 mark först göras från den lägre inkomsten innan de:nas sammanlagda inkomst 

jämförs med ifrågavarande inkomstgräns. 

i'-1itt svar på den direkta frågan blir sålunda att landskapsstyrelsen såsom 

hittills kommer att vid beviljande av bostadslån ge företräde åt hyreshus med 

små lägenheter. , 
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