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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 12/1960 
med anledning av Ålands landskapsstyrelse s 

framställning till Ålands landsting angående 

försäljning av en villatomt från landskapet 

tillhöriga Svinö benämnda och med m 16 be-

tecknade lägenhet, underlydande Kastelholms 

3. nden, kungsgård men belägen i Jomala kommun 

(19/1960. ) . 
6en Med anledning av ovannämnda framst~llning får utskottet, som i ären-
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72 .0 

det hört kolonisationsinspektören Sig. Svahnström, härmed vördsamt an

föra följ an de ~ 
Ehuru tomten _uppgår till endast 1.800 kvadratmeter och sålunda icke 

uppfyller i landskaps lagen den 22 december 1959 om reglering av bygg

nadsverksamheteri (29/59) föreskrivet allmänt minimimått om 2.000 kvad-

ratmeter, anser utskottet tomtens storlek i detta fall icke fc.ranleda 

någon anmärkning, då tomten är bebyggd före nämnda landskapslags ikraft

trädande. Priset är lägre än det gängse tomtpriset i denna trakt, men 

med hänsyn till tomtens beskaffenhet och de utsatta hamnförhållandena 

finner utskottet, att pr iset kan betraktas som skäligt. 

Utskottet konstaterar med tillfredsställelse, att landskapsstyrelsen 

har för avsikt att vidbli sitt redan tidigare avgivna löfte om, att tom

ter icke vidare skall utarrenderas för villabebyggelse i stadens när

het och emotser utskottet att landskapsstyrelsen intar samma hållning 

till utarrendering av strand-tomter i andra trakt er av landskapet. l.Vi:ed 

de ständigt förbättrade kommunikationerna och det tilltagande intresset 

för vistelse i naturen under fritiden synes det vara till allmänt gagn 

om landskapets strandområden bibehållas i landskapets ägo. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget ville berättiga landskaps

styrels en att försälja den av vägbyggmästa

ren Gunnar Stenbäck arrenderade tomten, om

fattande efter lämplig gränsreglering cirka 

18 ar, å Svinö holme underlydande Kastelholms 

kungsgård för ett pris om 72.000 mark och med 

förbehåll om fri virkestransportväg och rätt 

till virkesupplag på stranden samt utan vat

tenområde. 

Mariehamn, den 29 november 1960. 
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Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson 1 viceordföranden 

Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes, Danielsson och Gunnar Häggblom. · 


