Stora utskotte
ts
tän kan de N:o 15

be -

i anl edn ing av Land-

skapsnärnndens fra ms täl lni ng
til l La nds tin ge t med för sla g til l va
lla g för lan dsk ap et.
Se dan La nd sti ng et den na dag
för utl åta nd e til l Sto ra uts
ko tte t remi t:e rat för ~n äm nda fra ms
täl l:i ng jäm te för sla g til l
va lla g och ·La .;,sk ov tet s be tan ka nd e N:o 17
, far Sto ra uts ko tte t vör dsa
mt fra mh åll a;
at t det san una vid äre nd ets
be ha nd lin g för en at sig om La
gu tsk ott ets fra mstä lln in g i sak en , doc k ick
e til l den de l densamma· be rör
§§ 36 mom. l
o~~ 62 , med avs een de
å vil ka Ut sk ott et ön ska r
fra mh åll a föl jan de :
§ 36 mom. ·1.
Då me nfö re i skä rgå rde n
oft a förekommer i december
månad, inom vi l-

ke n lan dst ing sm an na va len en
lig t va lfö rsl a.g et sku lle äga
rum, ha r Ut sk ot tet an se tt nö dig t fö res
lå, att de ssa va l bor de uts
ätt as att för sig gå för e den 15 nov em ber .
_§ 62 .

I an slu tni ng til l vad Ut sk
ott et ·i sit t bet änk and e N:o
14 an för t
be trä ffa nd e§ 1 i lan dst ing
sor dn ing en ,

rör and e an tal et lan dst ing sm
än,
vi ll ut sk ot tet äve n nu ha
anm ärk t, att de ssa s an tal bö
r för bli va tre t. .
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§ 36 mom. 1.
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Fö re den 15 november de t år,
un der vil ke t tid en av tre år
frå n se.ll
än
da gå r, pä dag , som av Landsk
na ste lan dst ing sm an na va1 tl
apsnämnden
..
~e sta mm es, v1·dt ag er va lfö rrä ttn ing i va rje rös tni ng som räd e klo cka
n nio
tta
på mo rgo nen sam t fo rtg år
på
aft
on
en ell er län gre , om
til l kl oc k an a
såd an t be fin ne s va ra nö dig med me lla nti d av hö gst två timmar en lig t
t,
val näm nd ens bes täm ma nd e.
0

j 62 ,
ord na ts eft er sto rle ke n av
sin a
sed an sam t~i ga k an did ate r sål un da
.
.
t 1 för kla rar cen tra lnä mn den
de frä ms ta tre tti o va s l u tl iga J. ämf bre 1se a ,
..
. . ..
. nämndens för rum dar
om t1.L
lkan .
l'a va lda ' låt er samma dag genom an sla g 1
.,
. fa ll av avg ång sko la nar
.. ma st "
·ft
.L:ntr:.>;.·.··
til
lik
a
v1
-ka
.
1
va
,
me
d up pg l
na gl
ofö rdr öjl ige n fu 11ma kt fo""r env ar
da i de va lda s stä lle , och utf ärd ar
av de va lda .
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utskottet tillåter sig därför vördsamt föreslå:
det Landstinget ville besluta att
1 enlighet med Lagutskottets framställning antaga ovannärnndå förslag
till vallag för landskapet, dock så
att§ 36 mom. 1 och§ 62 finge av
Utskottet föreslagen lydelse,
Mariehamn, den 4 december 1922.
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