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Å l a n d s l a n d s k a p s s t y r e 1 s e s framställning till Ålands
Nr 4Ul968.
landsti ng med förslag till andra tillägg
till j_nlrnrnst- och utgiftsstaten för landskapets enskilda medel under år 1968.
Föreliggande tilläggsbudget för a nledes av under året uppkomna behov
som icke kunna t beaktas i tidigare budgeteringar . Förslaget balanserar
på 81 . 600 mark 9 som på inkomstsidan i huvudsak täckes med finansiering s
l å n ur reserverade medel och indra gning av låneanslag. Det indragna
låneansla get motsvaras på utgiftss 5.dan av ett nytt moment för inköp
av Stor- Klyndan holme i Brändö 9 v i lket sålunda egentligen endast inne bär en omflyttning av tidigare låneansla g. Motiveringen härför ingår i
detaljmotiveringen för utgifterna under V:ll.
De största posterna i övrigt hänför sig till folkhögskolan. Utgifterna beröres närmare i detaljmotiveringen. Oaktat vissa utgiftsposter
hänför sig till folkhögskolan har bidraget till folkhögskolan på inkomstsidan icke höjts då detta påverkas först följande år. Inkomstsi dan har icke ansetts erfordra yttei'ligare motivering .
Hänvissnde härtill föreslår l a ndskapsstyrelsen
att Landstinget måtte antaga följ ande
förslag till a ndra tillägg till inkomstoch utgiftssta ten för landskapets ensk i lda
medel under år 1 968.
MariehBJ1m 1 den 12 december 1968 .
s t yre l sen s vä gnar :
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A. Under-vis~.p.gs- och bi1dnL!.1_.B:'?Väse,E:det.

3.

Ombyggnad
Ålands Ålands f o1khögskola
A. UnderYisnings- och bild.ningsväsendet
Summa 12.500
.Ersätt:ning åt arrendatorer
av landskapets bos
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.9. j,yriga

investeringsu~gifter.

11. Inköp av Stor-Klyndan i Brändö(reservationsanslag)
C. Övrj_ga investeringsutgifter
Summa 60.000
Summa V kap. 73.700
S"lrnrnia utgifter mk

60.000

81.600

====================================
Detaljmotiveri~g.

U T G I F T E H.

J.

Skogshushål)_llirtgen.
I~ 7.
Premier för2lrngsföJ:?säkringC)];'.
Tillägg 100 mark.
Tidigare anslag synes för lågt beräknat.
1~10. Bränsle t;!).. l f3kogvaktarbostaden (f).
Tillägg 200 mark.
Motiveras av höjda bränslep::r:.:iseJ.'.'.
J:i=.~un~rvisnings- och btJ(lningsväsendet.
A. Ålands folkhögsk~~0·
II ~ 6. Expe:g.s111~eJ..•
Till~gg 50Q mark.
Motiveras av ökade annonseringskostnader.
II ~ 12. Pensione:i;:.J~L. Tillägg 7. 000 mark.
Erfordras för familjepension.
B. Å~ands handelssko~.
II~l7. Diverse utgifter.
Tillägg 2Q9 rn0rk.
Tidigare anslag har med be2J:.-:tande av kostnadsstegringarna varit
otillräckliga.
V·= Investeringsutgi,t:ter.
A. Undervisnings- och bJ-19-n}-ngsväsendet.
V~ 3.
.Qmbyggnad vi,<1 Ålands folkhögskol§;.
Tilli:IB_g_ lS,. 590 mark.
I samband med byte av rekto:c vid s:kolan har ansetts nödvändigt
med en relativt omfattande reparation av köksutrymmen och badrum
i föreståndarbostaden. Köket har praktiskt taget helt byggts om?
inredningen förnyats och i J.cöket installerats spis~ kylskåp och
köksfläkt. På grund av arbetenas art har dessa utförts mot
Kostnaderna beräknas preliminärt till c. 12.500 mark.
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=Landskapets jorde_g~p~omar.
~
Ersättn~Å.."t arrendatorer för utförda förbättringar av landskapets bQ_§.tällen (r-f).
!J-_l__lägg ~.200 mark.
Erfordras för beviljad ersättning för förnyande av takbeläggning
vid Bomarsunds gård.
Q_. Övriga invest.~_:.tngsutgifter.
V~ll. Inköp av Sto:r~Klyndan holme i Brändö (r).
Anslag 60.000 mark.
I enskilda medels -~udget för innevarande är finnes upptaget
50.000 mark såsom lån åt Kurnlinge församling. Anledningen till
låneanslaget var att Kumlinge församling för att finansiera en
ny kantorsbostad avsåg att försälja Stor-Klyndan holme i Brändö
norra skärgård och för att förhindra att holmen såldes till personer, som saknade hembygdsrätt, ville landskapsstyrelsen ge församlingen möjlighet att genom lån finansiera bygget och behålla
holmen. Församlingen har emellertid icke ansett sig kunna accep~
ter2, denna lösning och har ånyo i första hand exbjudi t landskapet
att inköpa holmen ifråga.
Stor-Klyndan är belägen inom Jurmo bys vattenområde på ett avstånd om endast c. 10 sjömil från Nystad. Landskapsstyrelsen
har i ärendet hört lantmäteriingenjör Bertel Fagerlund, som frmn=
hållit holmens värde i olik0, c:~vseenden bl. a. ur naturvårdssynpunkt~,
och betonat dess, på grund 0,v läget, utsatta situation. Holmen
är c. 50 ha stor med relativt god hamn. Fiskevatten ingår icke.
Iiandskapsstyrelsen har för sin del ånyo prövat frågan och ansett det vara av betydande intresse att förvärva Stor-Klyndan i
allmän ägo. Såsom rimligt pris har landskapsstyrelsen utgått från
den tidige,re angivna .försäljningssumman.
Landskapsstyrelsen undersöker möjligheterna att förvärva det
närmast liggande vattenområdet jämte småholmar vartill nu föreslaget anslag även skulle få utnyttjas.
Det tidigare låneanslaget föreslås indraget och för inköpet
föreslås ett nytt anslag.

