
o 6 

Ltm Stig Dahlens enkla fråga till lantrådet ang. unga pars möjligheter 

att hyra lägenheter i bostadshus som är finansierade med bostadsproduk
tionsmedel. (Enkel fråga nr 6/1976-77). 
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T':iill Lands:tinge.ts..: taJJman 

De~ ål~älrn!lska ungdomar som idag står i beråd att skaffa s ig 

en egen l i:igenhet möter oftast mycket stora svårigheter, om 

man inte genom f öretaget man ar betar i kan få en. Man kan 

kons tatera att 1 och 2 rums l ägenhet erna är det mest efter

s ökt a av ungdomar, var vid en konstant brist på dessa typer 

av l ägenheter r åder. Idag begränsa s också unga pars möjli-

heter att hyra lägenhet av landskapsstyrel s ens normer för 

hyresgäster i bostadshus som är byggda med bostadsproduk

tionsmed elJ •. 

En gräns på 23-~0Q mk inkoms~ per år f ör en etta och för 

en tvåa 27.700 mk per år f ör ett ungt par tillsammans är 
al l t för l ågt i avsende på den lönenivå som idag är r ådande 

på ÅJ.2and ,. och i synnerhet som bost äder vilka i cke är finasi 

erade med bostadsprodukt i onsmedel är ringa. Detta har medfört 

att unga par sett si g nödsakade att fly t t a till Sverige för 

att f å en gemensam bostad .. 

Fär att motverka detta bör en förhöjning av inkomstgr&nserna 

s.oke ti l l en nivå så att unga par ges möjlighet att hyra 

l ägenheter i bo s tadshus som är byggd a med bostadsproduktions

medel •. 

Med stöd av 48§ 2 mo m •. lands tingsordningen ber j ag d ärför 

t , t ill 0 d f o t''ll f"l' d f 0 a -c 1.antra et a s a a o ,Ja n e raga;:_ 

Vad ämnar landskapsstyrelsen göra 

för att underlätta unga pars möjlig

heter att hyra Tägenheter i bostadshus 

som ä r finasierade med bostadsproduk

tionsmedel •. 

Baltvik den 13 april 1977 

';l. 

Uahh~n 



1976-77 Lt - Enkel fråga nr 6. 

Till Landstingets talman. 

De åländska ungdomar som i dag står i beråd att skaffa sig en egen 

lägenhet möter oftast mycket stora svårigheter, om man inte genom 

företaget man arbetar i kan få en. Man kan konstatera att l och 2 rums 

lägenheterna är det mest eftersöka av ungdomar, varvid en konstant 

brist på dessa typer av lägenheter råder. Idag begränsas också unga 

pars möjligheter att hyra lägenhet av landskapsstyrelsens normer för 

hyresgäster i bostadshus som är byggda med bostadsproduktionsmedel. 

En gräns på 23.300 mark inkomst per år för en etta och för en tvåa 

27.700 markper år för ett ungt par tillsammans är alltför lågt i av

seende på den lönenivå som idag är rådande på Aland, och isynnerhet 

som bastädeL vilka icke är finansierade med bostadsproduktionsmedel 

är ringa. Detta har medfört att unga par sett sig nödsakade att flytta 
till Sverige för att få en gemensam bostad. 

För att motverka detta bör en förhöjning av inkomstgränserna ske till 

en nivå så att unga par ges möjlighet att hYr-a lägenheter i bostadshus 

som är byggda med bostadsproduktionsmedel. 

Med stöd av 48 § 2 mom. landstingsordningen ber jag därför att till 
lantrådet få ställa följande fråga: 

saltvik den 13 april 1977. 

Stig DahlEm. 

Vad ämnar landskapsstyrelsen göra för att 

underlätta unga pars möjligheter att hyra 

lägenheter i bostadshus som är finansierade 

med bostadsproduktionsmedel. 


