
stadganden om expeditionslösen. 
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pS LANDSKAPSNÄMND 
0 r.}J'~ A KANSLIET 

-8ha11'111• r.49r1 

den .... -············• ··· 7 .... allgllS.t.i 192 .. 2 .• 

10. N:o ......................... .. 

3;g 

Till Landstinget. 

Då Landskapsnämndens verksamhet num3ra vidtagit,. har 
Nämnden, und ~r f 3rutsättn1ng att Landstinget finner nödigt 
bestämma om uppbärande av lösen för från Landskapsjlä.inden 
utgående expeditioner, uppgjort f örslag till stadganden om 
expedi tionslösen, vilket f örslag Landsl.<apsnämnden här.med :1ar 
äran översända. 

på Landsleapsnämndens vägnar; 

-



JI; 
till ~~~~ e . F O R S L A G . Xpe<1it1ona1·· Alands lands t in osen tör g har 1 Stöd 
av den 6 maj 1920 st av \: 21 

Ålands . landskapsnä.mnd. 
adgat so:n följer: 

l lagen om .. 
sJa1vstyre1se rör Åland 

För Landska~snämndens 
till fÖljand nedanupp r-äknade e belopp: expeditioner skall 
AVSl<ritt med Vidimati on av han:111 

f
.. ng orsta arket 

varje av de följande arken 
Bevis: 

a) över verks tälld granskning 
b) av byggnadsr · t annat , av vad . 1 ning slag som helst,som färdas. på begäran ut 

Förordnande till t .. jansteförrättn1ng eller av tjänst. bestridarnle 

f örsta arket 

varje av de f öljande arken 
Protokollsutdrag med eller utan beslut 

första arket 

varje av de f 0ljande arken 
Resolution 

a) som innehåller slutligt yttrande i sak 
b) som innefattar interlokutorieåtgärd 

Vidimation av f örut t ~gen avskr ift 

f ör varje ark 

översättning från finska till svenska språket 
f ör var le ark 

\; 2. 

~rån_ erläggande av 1ösen äro befriade: 

lösen :rläggas i 

8. .-
5 . . -

15:

{:-

6. .-
3 . . -

12:-

8:-

8· .-
5· .-

2· .-

1) Kronan eller den, som f örer dess talan, oc11 al1J1än åklagare; 

,} 

2 ) Uni vers i t e t en samt l andskapets och ko mmunernas undervisningsans tal ter i 
3) Militär ens , civ_ilstatens samt eck1esias t11<-o,.;h skols t a ter uas änke-

/7f"' [~,,,.,~~,.. I Och p · 1 ,,.. , .-u Pi l_ka_s sor ;.-;,,,.,,, r . .., .·, ,, ,, - v ·. 
1 

c✓ ., ,- ,._ :f.-rt :-t I',/ r {/ / ..; (' ( I . _ J.!.,r • ' (. , 

4 ) Kommunal a myndigh•3t er inom U .ndsl<apet 
samt fattigvårdsstyrelser . 



vederbörande u tgi 1~~--.~!,,~~ 1~ösen: 
ditioner skol~ till 

Följande e.xpa .. och enslCilda. 
~t me11an Landskapsna.:nnden 

l) kontra~ · 

l ution eller utslag angående 
2) reso 

entrepenad av skjuts-och q 

gastg1 
Yer 

Samt av vägundernå11. 
nå11.ning 

r 

r 
So

m saknar tillgång att erlä~ga föresicriven lösen, äger, då han Sin 
Den, .. .. 

den ann.s.rs kunnig ar, att av Landskapsna.mnden 

~: 4. 

fattigdom styrker eller kost 

d h dlingar av vilka han tör bevakande av sin rätt _ ' 
fritt ut bekomma e an ' ar l 

r' 
behov. 

Ej må protokoll eller annan nandling avfattas vidlyftigare, än ärenaet~ 

beskaffenhet det påkallar; 01.:h bör således e~ h8ller handling, vars ordagr f 
na intagande ic}~. är föreskrivet eller eljest ·oehövligt, i vidsträktare mån 

införas, än som sakens utredning nödigt är, eller protokoll upptaga mera a, 

vad f öregäende prrotokoll innehålla, än som oundgängligt erfordras t1llv 

nande af sammanhang och behövlig upplysning. 

,: 6. 

Expedi t1on skall skrivas tydligt och .... fe~~~J:t-J., och ej glesare, än att 

var tullskriven sida finnas minst tjugufyra rader, och att var rad innehåll 

i medeltal åtminst~ne tio stavelser. kr tör redighet och ordning nödigt, a 

kolumner för siffror begagnas, eller beräknas lösen icke efter arktal, må 

dessa avseenden efter omständigheternas förfaras. 

På framsidan av varje expedition skall tecknas ej mindre dan persons 

namn, åt vilken expeditionen blivit utfärdad, än ock särskilt beloppet avs 

väl lösen som andra avgitter, där sådana förekomma. Göres å handling påa~ 

varför lösen äger rum, varde ock dennas belopp tecknat därunder. 

Får betalning tör expedition ej tagas, eller åtnjutas befrielse ifrån 

lösen eller avgift på grund av vad i ~: 4 stadgas, skrives å det ställa av 

expeditionen, där lösen eller avgift antecknas, 11 utan lösen 11 • 

§: 8. 

Ära expeditionerna, för vilka lösen är stadgad . att uppbäras en11gt : 
tal' skrivna med skrivmaskin, eller har f år dem anva.nts tryckta blan1<ette ' 

r 



J:t,/ 1ofs4-å varje tul.l.sk.·iven minst tjugutyra rader med 1. medeltal minst 

!1.nnes 
.. 

oc~ 
0·1.ser å varje rad, berakn.aa l.ösen till. dubbla belo-p-pet, likväl så-

stav . 
. 

t,jUgu att tör 1.cice tul.l.slerivet ark, varå skriften icke u-p-ptager mer ä.n tvä.n-

1,unda., j tår beräknas mer än enkel. l.ösen, samt att lösen i ingen händel.se 

e sidor' 
8 

·· 
1 ·· ·· i d ltal. 

n ti.1.1. nögre bel.o-p-p an om g esare skrivsatt anvants med me e 

ä,r st1.ga 
. 

! tavel.ser -på raden. 
at tio s !lli.Jl tadgandan träda omedelbart i kraft. 

Dessas 


