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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting angående försäljning av det om-

NQ' 12/1959. 

råde, som enligt dispositionsplanen för 

Haga kungsgård avskiljts för idrottsplan. 

Vid den år 1954 uppgjorda dispositionsplanens för Haga kungsgård 

uppgörande beaktades ett område om 1 , 275 ha åker och 0 1 015 ha äng för 

inlösen för en tillärnad idrottsplan för Västra Saltvik, vilket 0 omra-

de av förrättningsmännen för det då pågående nyskiftet i Hagaby avrö-

sats som ett fristående område ca 2 km söder om Haga kungsgårds hem-

skifte. 

Då emellertid vederbörande kommunala myndigheter anser platsen o-

lämplig till en idrottsplan och icke önskar inlösa området för detta 

ändamål, anser landskapsstyrelsen att området lämpligast bör säljas 

som tillskottsjord till en närliggande jordbehövande ortsbo. 

För att erhålla förslag om lämplig köpare hänsk~öts frågan till ko-

lonisationsnämnden i Saltvik, som genom annons i tidningen Åland ef-

terlyste anbud på området. 

Följande personer inlämnade anbud och anges förutom beloppet även 

respektive anbudsgivares tidigare åkerareal: 



Erik Karlsson, Hagaby, 3.5 ha åker 350.000:-

Fredrik Lindström, Hagaby, 14.75 " -"- 360.000:-

Edvin Söderlund, Ödkarby, 7.60 " -"- 625.000:-

De två förstnämndas ägor gränsar till den ifrågavarande åkern -

Edvin Söderlund bor ca 2 km därifrån - och då Erik Karlsson har det 

största behovet, och är en dugande och strävsam småbrukare, som i hu-

vudsak lever på sitt jordbruk, före slog kolonisationsnämnden att 

Karlsson borde erbjudas området till inlösen för en summa stor 

450.000:-, vilket skulle motsvara ca 350.000:-/ha. 

I enlighet med kolonisationsnämnden anser landskapsstyrelsen att 

hänsyn i första hand bör fästas vid behovet, och trots att Söde rlunds 

anbud är 175.000:- högre, anser landskapsstyrelsen att det pris om 

450.00D:-, som av kolonisationsnämnden föreslagits och av anbudsgiva-

ren Karlsson godkänts är skäligt och acceptabelt. 

Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen härmed vörd -

samt anhålla om 

r 

att Landstinget ville berättiga 

landskapsstyrelsen att försälja det om-

råde om 1 , 290 ha, som enligt disposi -

tionsplanen för Haga kungsgård avskiljt 

för idrottsplan, för 450.000:- . 
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Mariehamn, den 11 mars 1959. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Kol.insp. 

tis 
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