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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till andra 

tillägg till enskilda medels årsstat 

för landskapet Åland under å r 1976 . 

Till Landstinget överlämnas landskapsstyrelsens framställning 

med förslag till andra tilläggsbudget för år 1976 . 

Tilläggsbudgeten föranleds av förslaget om inlösen av en 

fastighet i Brändö, Korsö, vilken förvärvats av person som 

saknar åländsk hembygdsrätt . Budgeten balanserar på 60.150 

mark och finansieras helt med lån . 

Med hänvisning till ovanstående och budgetförslagets detalj

motivering f å r landskapsstyrelsen vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga 

följande förslag till andra till

lägg till enskilda årsstaten för 

landskapet Åland under år 1976 samt 

bemyndiga landskapsstyrelsen att 

upptaga för budgetens förverkligande 

erforderliga lån. 

Mariehamn , den 7 december 1976. 

V i c e l a n t r å d 

Finanschef 
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I N K O M S T E R ================= 

14. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE ========================================= 

10. BUDGETBYRÅN 
84. Övriga finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 60.150 

UTGIFTER =============== 

~~;=~~gk~~x~~k~~~~~~g=~~§X~ki~~~~g~~§!~~ 
10. ALLMÄNNA BYRÅN 

79. Inlösen av fastigheter (r) 

24. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGsOMRÅDE ========================================= 
1 O • BUDGETBYRÅN 

50. Bidrag ur penningautomatmedel (r-f) 

Utgifternas totalbelopp 60.150 

75 

60.150 

60. "150 

~~;~~~ 
60.150 

60.150 

====== 

--



14.10.84 

23.10.79 

24.10.50 

- J - 7 

I N K O M S T E R ================= 

14. FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGsOMRÅDE ========================================= 
10. BUDGETBYRÅN 

Övriga finansieringslå~ 

6o. 150 (5.J13;tb 57.010) 

För att balansera budgeten erfordras ytterligare 

finansieringslån om 60.150 mark. 

UTGIFTER =============== 

~~~=~~~~~~~~~k~~~~~~~=~~~~~~I~~~~~2~~~~~ 
10. ALLMÄNNA BYRÅN 

Inlösen av fastigheter (r). 

60.150 (tb 31.010) 

För inlösen av lägenheten Korsörarna 4:15 bestående 

av holmarna Hummelören och Korsören i Brändö by, som 

förvärvats av personer, som saknar åländsk hembygds

rätt, föreslås ett anslag om 60.000 mark. Lägenheten 

omfattar 10,16 hektar och priset utgör 60 penni per 

kvadratmeter. För kostnader för köpebrev och lagfart 

har beräknats 150 mark. 

~~~=~~~~~~~~~~k~~~~~~~=~~~~~~I~~~~~2~~~~ 
1 O. BUDGETBYR.\N 

Bidrag ur penningautomatmedel (r-f). 

(1.055.000) 

Föreslås att av 1975 års avkastning av penningauto

matmedel reserveras 57.034,75 mark för användning 

under år 1977. 


