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LA.GUTSKOT'J1~TS be-j;änkande N\2 6/1949 med anled-

NQ 6fl949. . ning av 1-BnClskPpsnämndens frams tällning (NQ 13/1949) 

till llands landsting med förslag till landskaps-
• I 

lag om bostadslån 1 -garant-1er och -bidrag i land- ' 

skape t Aland ~ 

Med anledning av förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt ' 

lagutskottets utlåtande, får utskott~t vcr dsammast framhåll~följ~nde a 
Bostadsprod\lktionen h ar som känt varit hämmad genom en mångårig · brist 

på byggnadamat$ri!;tl 1 och denna. brist har i sin tur i samverkan med en 

flerårig inflation drivit byggnadskostnaderna i höjden till den gradi , 

att nybyggnadsverksamhet och bostadsproduktion, då hyrorna samtidigt i all 

~ä~b intresse måste hållas reglerade, är direkt för/lustbringande för före

tagaren. Samtidigt hP.r det rall111änna. bostadsbehovet av många orsaker ökL'.ts, 

sä.rskilt i ställer och tät,.,rtf'r ~ 'RostAdsbristen o<;h den därmed !"oljande 
. ' 

trångboddneten och vantrevnaden h~~ s~lundn blivit.ett av efterkrigsti-

dens mest svårlösta. sociala och ekonomiska problem. De kommitt~er, som 1 

rlket ägnat spö,:rsmålet en g~undlig utredning, hava kommit till den slut

satsen, att problE;)met icke kan lösas på annat sätt än genom billiga bygg

no<l.slån,. med tillhjälp av vilka hyrorna 1~ de nybyggdn husen kunna hållas 

på rimlig ~ivå. Som result8t av utredningorn8 föreligger nu i riket de s .k 

Arqwi..,,.1~. g"lrn".\, vilkas syftemål och innehåll i framställningen närrnr.re be-
':" 

röres. 

Också i l8ndskapet Åland, särskilt i Mariehamn, h sr bostndsproduktio

nen hämm8.ts, och förhållandena äro i st ort sett likadana i Mnriehnmn som 

i rikets andra städer. Även på landsbygden råder en viss bostadsbrist, 

men denna är dock icke så påt o.glig slbm i MHriehamn. 

Enligt självstyrelselagen ankommer det på landskape ts myndighe ter att 

vidtaga åtgärder för avhjälpande av dessa missförhållanden , och enligt 

.utskottets upp.fattning böra de möjlighotör 1 som i s åiant avseende stå 

landsknpsmynd;tglrnt.srua till buC!s, ' också utnyttjas . ~i 

dessa möjligheter äro förenade · med kostnader, vid vi l 

nnan sak är a tt 

t t· A. hallande lo.:p.d-

skap·smyn.dighcterns. me~ tanke ~å ".vrälmingskompensat1onE>n kn 

gå längre än mqn a:Btt i riket. Furu önskv4'!'"t det än vore, 

möjligheterna på landsbygden i allmänhet ku~de tillgodoses j 

kunna 
.. gn aas-

!'!lli1a utsträek 

ning som nu är avsett ifråga om Mariehamn och sid.ana tätorter, a··, b ygg.

nadsverksa.mheten regleras av byggnadsordning, awnes den föreslo.gna lag

stiftningen icke nu kunna utsträckas ti 11 hela landskapet• Landsbygdens 
byggnndsproblem bör sä> skilt utredas och avhjälpns i män av de möjligheter, 

som stå 1!\noskrtpsmyndigheterna till buds. 

Under remissdebatten uttel11des i landstinget farhågan,, ntt lng.förslag,e 
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vore ägnat att öka avflyttningen :från landsbygden. Denna farhåga är enl· 

utskottets up;pf'attning överdriven. Dela skall ju iQke understäl sverksam· 

heten från landskapets sida sträckas längre 1 än att den fyller behovet, 

dels måste man tänka sig, att d~n, som hnr för avsikt att flytta bort 

från sin hembygd, gör det i varje fall, oberoende av om det bygges i sti 

den eller icke. De flesta söka sig även längre bort än till Mariehamn. 
Och slutligen komma hyrorna i de hus, söm uppföras med bostadslånemedel 1 

ingalunda att bliva billign, än mindre så billiga, att den bostadstill

gång, som aärigflnom uppstl5r, skullA ~timule.rrt efterfrågan på hyreslokah 

i staden. Hyrorna 1 dessn h~s komma tvärtom ntt ställa sig höga och be

tydligt högre än hyrorna i gamla byggnader. 
Utskottet är därför i princip ense IIlfli lt::mdskapsnämnden om at t lunds}. 

pet bör utnyttja den möjlighet till underlättande ev bostudsproduktionen 

som Arava-lagstiftningen i riket öppnnt fä' landskapet. Samtidigt anser 
utskottet, ~tt l~ndst1nget i avsnkn~d av disponibla Imdel icke nu skall 

gå längre än mr..n g!itt i riket. Dt!I utskottet icm heller hl:lr n?g r a e.nmärk 

ningn.r att framställa mot lagförslaget såsom sådant, får utskottet för 
\ 

landstinget vördsrunmast föreslå# 

att landstinget ville g odkä.nna lagförs laget. 

Mnriehamn den 14 juni 1949 • 

.l' å .lagutskottets vägpar. :..~ .. -

~~"7 
'l 'or .Grennin~ 

Närvarande i utskottet t 'T'or Rr'enn1ng, or0 f<::ir"nre, Hermen MAttsson, Jone. t rt 
Sjöblom, PC'ul På.v::ls och supplel'l.nten Viktor Ber ... 

tell, delvis även Jan Erik Erik s • 


