
N:o 33/1962. 

10211 
Åland s landskapsstyrelses fram-

ställning till Ålands landsting an-
J 

gående försäljning av två bostadstom 

ter från l andskapet tillhöriga Svinö 

benämnda och med N:o 16 betecknade 

lägenhet, underlydande Kastelholms 

kungsgård men belägen i Jomala komm 

Medelst särski lda arrendekontrakt hava fiskarena Gustaf Nordman 

och Wolmar Bergman på arrende innehaft mindre bostadstomter på syd

östra delen av Sviriö holme, och ansökte vardera i stadgad ordning 

om inlösen av s i?a respektive a rrendetomter i enlighet med landskaps 

lagen den 22.12. 1959 angående inlösen av vissa l egoområden i lands 

kommunerna. På grund av att Svinö holme f .o.m. 1.1. 1961 överförts 

till Mariehamns stad, för vars område sagda inlösningslag icke 

gäller, förvägrades de inlösningsrätt. Dessa arrendatorer hava nu 

hos l andskapsstyrelsen anhå llit om att medelst frivilligt köp få i n-

lösa sina tomter enligt samma principer s om inlö snifigslagen för land 

k ommunerna stadgar. 

Bortsett från Styrsö, som försåldes åt sjöfartsrådet Gustav Erik

sön, har från det nu aktuella området söde r om Mariehamn tidigare 

sålts 7 på arr8nde utgivna villatomter; och som konsekvens av ett 

bifall till dessa ansökningar torde dessa förs ä ljningar kunna anses 

som do sis t a, då priset på d.:: t enda kvarvarande arrendeområdet 11 Styr 

öklubb" av arrendatorn ansetts för högt. 

Trots att .de t varit l yckligast att a lla i landskapets ägo befint- ' 

liga strandområden i Mariohamns omgivningar utan inskränkningar hade 

kunnat disponeras såsom a llmänna fri tidsområden och utflyktsmål, an

ser l andskapsstyrelsen att skill naden mellan e tt bebyggt arrendeom

råde och ~gen tomt är i det närmaste betydelselös. Landskapsstyre l-
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s e n Vill icke helle r ställa dessa sökande i sämre ställning än dG
9 

som tidigare f å tt lösa sina tomte r, de ss hellre som det i dessa f a l 
, I 

är fråga om ordinära bostadstomte r. Såsom vid -~vriga liknande för-

säl jningar tillkommer områdena ingon fiskerätt. 

De aktuella tomta rnas areal utgör för: 

Gustaf Nordman 0.48 ha och för 

Wolmar Bergman 0.28 · 11 

och gränsa til l va randra 9 vilke t framgår av bilagda kartskiss. 

Inlösenpriset föreslås till 50mk/m2 . 

Hänvisande till föreståe nde får landskapsstyrc l sen härmed värd-

samt anhålla om 

På 

Lantråd 

a tt Landstinge t vill e be rättiga l and-

skapsstyrelson att försälja: 

1) e n tomt ornfatta nd& 0.48 ha för 

240.000 mk å t fiskare n Gustaf Nord-

man och 

2) en tomt omfa ttande 0.28 ha för 

140.000 mk å t fiskaren Wolmar Borg-

man. 

Mariehamn 9 don 7 november 1962. 

landsk: pss:'.fr ;.r'cns vägnar: 

4fff({i~-·fl~~ 
7 I 

Ko l .insp. 

Svahnström 
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