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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr l 0/ 1988-89 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till tredje 

tillägg till enskilda årsstaten för 

landskapet Åland under år 1988. 

Landstinget har den 6 januari 1989 inbegärt finansutskottets yttrande över fram

ställningen. Utskottet, som i ärendet hört finanschefen Dan E. Erikssonf biträdande 

landskapsagronomen Henry Lindström och platschefen vid Kastelholm Elzbieta 

Palamarz samt besökt det aktuella arrendeområdet på lägenheten Bomarsunds 

fästning, Prästö RN:o 4:38, och därvid hört arrendetagaren Frej Karlsson, får med 

anledning härav anföra. följande. 

Ledamoten Salmen har enligt 24 § 4 mom. arbetsordningen utsetts att redogöra för 

betänkandet. 

Detaljmotivering 

12. Avd. 

12.27.20 

INKOMSTER 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNlNGSOMRt\DE 

~ ordbruksbyrån 

1. ~ng av fastigheter (- 96.000) 

I framställningen föreslås att två ca 5.500 m2 stora tomter av 

lägenheten Bomarsunds fästning, Prästö RN:o 4:38 i Sunds kommun 

skulle säljas till den nuvarande arrendetagaren och dennes son. 

Avsikten är att sonen skulle uppföra ett bostadshus på sin tomt. 

finnas skäl att 

än 

hustrun Christina Karlsson behöver sitt de 

få inlösa ett ca 3.000 m2 stort område kring sitt bostadshus, dock 

att ingen del av stranden ingår. Utskottet kan i detta fall accepte

ra ett pris om 12 mk/m2. Inkomsten av försäljningen skulle således 

uppgå tiH ca 36.000 mark varför beloppet sänks med 96.000 mark. 

Mot beslutet har ledamoten Mattsson anmält avvikande åsikt efter-

som hon anser att en 

planeringen av hela 

museala 



14 avd. 

14.02.04 

- 2 -

Arrendetagaren Frej Karlsson arrenderar förutom det nämnda områ

det ytterligare två markområden inom läghenheten Bomarsunds fäst

ning. Det ena arrendeavtalet ingicks år 1979 och omfattar en tomt 

om ca 3.000 m2 som arrenderats till den 14 mars 2004. Samtidigt 

sålde landskapet den tomten belägna bostadsbyggnaden och den 

numera rivna ekonomibyggnaden till Frej Karlsson. Bostadsbyggnaden 

är en byggnad som har använts som tjänstebostad åt telegrafisterna 

vid telegrafstationen på Prästö. Huset är invändigt moderniserat men 

har behållit sin ursprungliga exteriör. Med hänsyn till det kulturhisto

riska värdet anser finansutskottet att landskapsstyrelsen inleda 

förhandlingar med ägaren till huset om att han skulle överlåta det till 

landskapet mot ersättning och samtidigt avstå från arrendekontraktet 

vad beträffar området kring telegraf is temas bostad. 

02. UPPLÅNING 

Övriga finansieringlån (+ 96.000) 

Med hänvisning till den föreslagna minskningen av inkomsterna under 

moment 12.27 .20 föreslås finansieringslånen justerade så att budge~ 

ten balanserar. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget antar förslaget till 

tiedje tillägg till enskilda år:sstaten 

för landskapet Åland under år 1988 

med följande och 

gar landskapsstyrelsen att 

budgetens 

lån. 
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INKOMSTER 

Avdelning 12. 

12. INKOMSTER. AV BLANDAD NATUR 

27. NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVAL TNINGSOMRÅDE 

20 Jordbruksbyrån 

1. Färsäljning av 

fastighet 

14. LÄN 

02. UPPLÅNING 

04. Övriga finansieringslån 

Inkomsternas totalbelopp 

Mariehamn den 17 januari 1989 

132.000 

132.000 

Avdelning 14. 

155.150 

36.000 

36.000 

Landskapssty

relsens förslag 

J83e650 

160.500 

132.000 

-132. 500 

-132. 500 

På finansutskottets vägnar: 

Sven-Olof Lindfors 

ordförande 

Elisabeth Nauder 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Sven-Olof Lindfors, 

ledamöterna Lindbom, Mattsson och Salmen samt ersättaren Söderlund. 

Finansut

skottets 

förslag 

64.500 

36.000 

-36.500 


