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utskriftsdatum: 2018-12-28 

Beslutslista för ÅLR
Beslutsdatum mellan 2018-12-27 och 2018-12-27
2 cases found

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Mariehem Ab

Beslut

Beviljat. Landskapsregeringen meddelar sökanden 

att fastigheter kan ägas och besittas utan 

näringsrätt, eftersom detta inte utgör sådan 

näringsutövning som omfattas av landskapslag 

(1996:47) om rätt att utöva näring. Villkor: 1. 

Tillståndet gäller för att idka 

uthyrningsverksamhet med fast egendom och 

lägenheter samt fastighetsskötsel och därmed 

förknippad verksamhet och för konsulttjänster. 2. 

Bolaget skall ha hemort på Åland. 3. Minst två 

tredjedelar av ledamöterna och suppleanterna i 

styrelsen skall ha åländsk hembygdsrätt eller utan 

avbrott ha varit bosatta i landskapet Åland under 

minst fem år. 4. Verksamheten skall bedrivas på 

svenska. 5. I verksamheten bör lokala resurser 

och lokal arbetskraft användas i mån av 

möjlighet. 6. Verksamheten skall vara förenlig 

med god sed och tillåten i lag. Ett villkor för 

tillståndet är att verksamhetsspråket är svenska. 

Detta innebär att kunder ska garanteras service 

och information på svenska samt att de anställda 

som är placerade på Åland ska kunna använda 

svenska i sitt dagliga arbete och få all information 

rörande anställningsförhållandet på svenska. 

Tillståndet gäller under förutsättning att villkoren 

är uppfyllda.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande

NO_COMMAN



Diarienr.  ÅLR 2018/10071 Reg.datum  03-12-2018 Beslutsdatum   2018-12-27

Ärendemening Näringsrätt

Motpart Go-track FINLAND OY

Beslut

Beviljat för tiden 27.12.2018 - 26.12.2023 Villkor: 

1. Tillståndet gäller för försäljning av 

kontorsmaterial till företag. 2. Verksamheten ska 

bedrivas på svenska. 3. I verksamheten bör 

lokala resurser och lokal arbetskraft användas i 

mån av möjlighet. 4. Verksamheten skall vara 

förenlig med god sed och tillåten i lag. Ett villkor 

för tillståndet är att verksamhetsspråket är 

svenska. Detta innebär att kunder ska garanteras 

service och information på svenska samt att de 

anställda som är placerade på Åland ska kunna 

använda svenska i sitt dagliga arbete och få all 

information rörande anställningsförhållandet på 

svenska. Tillståndet gäller under förutsättning att 

villkoren är uppfyllda.

Beslutande organ

Regeringskansli Allmänna byrån Enheten för 

rättsliga och internationella frågor 

tjänstemannabeslut

Beslutande Lindqvist Monica, 

Föredragande


