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framställning till ll lands landsting i anledning / 

I 
av hovrättsassessorn Jarl Bjelkes och tandläka-

ren Ester \Vahlströms an..h.ållan om rätt att få 

inlösa en av dem gemensamt arrenderad villatomt 

å Svinö R.N:o 16 benämnda, Kastelholms kungs-

N:o 35/1948. gård R.N:o 1 underlydande, i Ytternäs västra 

skärgård belägna holme. 

I särskilda slrroivelser av den 30 januari 1946 och 18 november 1947 

hava hovrättsassessorn Jarl Bjelke och tandläkaren, fru Ester Wahlström, / 

vardera från Mariehamns stad, hos landskapsnämnden anhållit om rätt att 

få tillösa · s~g en av dem gemensamt arrenderad villatomt, om o,75 ha : s 

storlek, å Svinö R.N:o 16 benämnda, Kastelholms kungsgård R. N:o 1 under-

lydande; i Ytter näs västra skärgård av Jo mala kommun bel ägna holme. 

Förenämnda villaområde har jämlikt landskapsn~mndens beslut av den 14 

juli 1937 utarrenderats åt sökandena för en tid av 25 år, eller till 

samma dag år 1962. 

Landskapsnämnden har till behandling förehaft förenämnda anhållan 

vid ett flertal plenisannnanträden samt även på ort och ställe inspek-

terat villatomten ifråga. Vid plenisammanträdet den 19 ··oktober detta 



år beslöt landskapsnämnden, efter moget övervägande, för sin del avböj 

hovrättsassessorn Jarl B jelkes och tandläkaren Ester Wahlströms före -

nämnda anhållan, enär en försäljning av villatomten ifråga icke kan 

förordas med tanke på att landskapet disponerar över 57 ha skogsmark 

0 

a Svinö holme och icke förty kan avhändiga sig till lastningsplatser 

nödiga strandområden. Detta med speciellt beaktande av att Svinö ho l-

mes strände'.f' äro synnerligen branta samt erbjuda få möjligheter, utöver· 

förenämnda villa'tomt, till utskeppning av skogs produkter. Med tanke 

härpå har landskapsnämnden även i det gällande arrendeavtalet förbehål· 

lit sig rätt att vid behov använda arrendeområdet till lastningsplat s, 1 

Ehuru landskapsnämnden funnit gott avböja förenämnda anhållan, anser 

landskapsnämnden likväl skäl föreligga att jämväl förelägga Landstinge 

hovrätt sas sessor Jarl Bjelkes och tandläkaren Ester 'Vahlströms anhål la 

detta emedan tidigare ansökningar om rätt till inlösen av jord, för 

icke kolonisationsändamål, från staten tillhörig, i landskapets vård 

befintlig jordegendom, förelagts Landstinget. 

Härjämte finner larrlskapsnämnden erforderligt erinra om att, ifal l 

Landstinget eventuellt tillmötesgår förenämnda anhållan, detta mått e 

ske på sådana villkor, att nämnda villatomts areal reduceras med 50 % 

samt att densamma icke erhåller areal i Svinö holmes vattenområde 

vilket sistnämnda bör kvarstå under landskapets förvaltning. 

Mariehamn den 2 november 1948. 

På landskapsnämndens vägnar: 

Lantråd ~~~~-
Viktor Strandfält ~ 
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