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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 2a/1974-
75 med Qnl edning av l nnd skapsstyrelsens 

.framställning till Landstinget med förslo.g 

till fjärd~ tillägg till ordin arie års

stnten för landskapet Ålnnd under är 

1974. 

Sedan Landstinget icke oförändrat godkänt finansutskottets betän
kande nr 2/1974-75 och l an stinget på grund därav å t erremitterat ären· 

det till utskottet för nytt utlåtande 9 får utskottet härmed anföra 

följ ande. 
Utskc ttet anser det primära var~ att lastningen av s ockerb e t or 

k ::J.n ordn as. Utskottet h-'.lr :ffCi:lfJn8eisn del ingenting emot ntt hamnen vid 
behov uch möjlighet d~rtill~ven kunde f å utnyttj as för l ossning och 

l nstning av andra produkter. Motiveringen i finansutskottet betänkande 
nr 2/1974-75 9 sid. l 9 sista stycke t föresl å s därför erhålla följ'mde
lydelse: 11 0wr ädet bcrdc i a.ndri h ::nd kunna f å ;:mv:i.nd ::i.s även för. last-
ning 0ch l c·ssnin t:; o.v cmdr2 produkter C·ill behcv föreligger och möjlighet 
dQrtill kan beredas. 

Med hänvisning till ov ::m .'.JTI förd ::::. föreslår utskottet 

at t L-'.lndstinget ville nntaga motive
ringen till finansutskottets betänkande 

nr 2/1974-75 i enlighet med ov::i.nståendc:. 
i"brieh::wm 9 den 23 december 1974. 

Runar Vli .· 

ordföro:nde Z'fttu ~ 
enrik ust-'.lfsson 

s ekreter :J.re. 

Närvnrnnde i utskott~t:ordföro..nden Wilen 9 vic eo rdför-'.lnden Elmer 

J ansson, nledamöterna ;Lundqvist} .Friberg . oeh.);'Iatj:;sso:nf delyis) ) 1;3amt 
ersättaren Lemberg (delvis). 
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R E S E R V A T I 0 N 0 

Undertecknad, som ställer sig positiv till trafikav

delningens i Landskapsstyrelsens förslag till fjärde till

lägg- i ordinarie årsstaten för landskapet Åland under år 

1974, ®~ o 18 0 01 . 88~ äskade behov av mark för vägavQelni ngens 

garage och verkstad samt slip , ävensom sockerbetsodlarnas 

anspråk på upplagringsplats och lastningskaj , måste dock 

som ansvarig politiker protestera med skärpa emot det nu 
2 föreslagna råmarkpriset mk o 12,-- per m , som jag i dagens 

läge anser vara alltför högt och i högsta grad inflations-

befrämjande o 

I egenskap av förtroendeva l d landstingsman anser jag ,,,. 
.,/Avt:/.. 

främsta uppgift just nu ä:')att, med alla till buds 

stående medel, försöka motarbeta inflationen, som utgör ett 

skrämmande hot mot alla låglöntagares levnadsstandard o Hedan 

löntagarnas inkomster endast skrider framåt, rusar avgi:fter 

och priser i allmänhet blint på. Därför måste vi alla -

och främst vi ansv riga politiker
1
försöka tygla infla tionens 

vilda språngo 

Som konkret motiv för denna min, från finansutskottets 

majoritet, avvilrn.nde åsikt vill jag framhålla att Uariehamn 

stad, då det gällt inköp av större råmarksområden, betalat 

under 6 mk t:ier m2 , ja, senast gjorda köp i Johannebo, betingade 

ett pris av 3 mk per m2
o 

I det nu aktuella fallet, där det rör sig om 1 ha, 

med möjlighet till kajanläggningar, skulle jag anse att ett 

medelpris på 8 mk m2 vore skäligt och inte 12 mk per m2 , som 

nu är föreslaget. 

Ifali inte det av reservanten föreslagna priset om 

8 ml: i medc;ltal per m2 godkännes, vill jag anmäla min av-
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vikande mening - i ty jag anser att vi,. i samhällets och 
/ :::,·,;. ""'tv 

helhetens intresse,. orde tillgripa en så extraordinär å f gärd 

som expropriering. 

N.:ariehamn den 2.0 december 1974. 
r r o o 

·Erik Lundqvist, _ SHH~ia:l.9.Qittokratj olE medhpu: 

i..-a11aa'6in:gebs f:bmnoaj 1lutt . 


