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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS 5etärtli;ride NQ '- ~ ~ 
1~947 1 anledning av landstingsmannen Paul Påvals 
m.t'lts petition f\19 27/194'7 av !'len 20 februari 1947 

med anhållan, att Landstinget måtte godkänna sin 

tidigare framställning om anslag för anordnande 

av fä.rjförbindelse från Bomarsund till Vårdö. 

Utskottet hade i sitt bet änkan.de NQ 7/194f1 a.v den 26 februari 1946 med 

en utförlig motivering föreslagit, att Landstinget gåve landskapsnämnden i 

uppdrag att uppgöra och senast t~ll tingets höstsession samma år inlämna 
nytt ~ostnaasförslag för uppförande av bro- och färjförbindelse till Vårdö 

enligt Landstingets senaste 1 i betänkandet .angivna förslag av den 18 feb

ruari 1939. Landstinget goftkände den 27 i samma äånad utskottets förslag. 

g Petitionärerna framhålla, att landskapsnärnnden den 21 november 1946 be-

slutat till Landstinget överlämna ett av dess vägavdelning uppgjort för

slag till ordnande av ifrågavarande bro.ff och färjförbindelse till Vå:>dö, 

men detta förslag blev ~ föredr~get vid Landstingets höstsession utan 
blev endast under en förhandlingspaus omnämnt av lantrådet och utdelat åt 

landstingsmä.nnen. Och utdelandet av förslaget blev gjort efter det utskot~ 

tet redan av.fattat sitt berörda betänkande. Vid så:!.ant förhållande nödgas 

utskottet på det bestämdaste tillbakavisa petitionärernas emot det verkliga I 
sakförhållandet stridande påstående om att landskapsnämndens nämnda för
slag av utskottet icke. be8ktPts utan ne~ligerAts. 

Sedan utskottet numera skärskådat landskapsnämndens förslag av den 21 

november 1946, kan utskottet i allo återhämta sitt i ovannämnda betänkande I 

av den 26 februari 1946 gjorda .rorslag samt får på basen av landskapsnämn~ I j 

dens ovanåberopade förslag till ordnande av ifrågakomna tqafik vördsamt . 
föreslå, 

att Landstinget ville hos Ålandsdelegationen 

att densamma behagade med det snaraste godkänna 
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anhålla, I 
Landstingets 1. 

den 25 ~ebruari 1939 gjorda framställning om ett extraordi- I 

narie statsbidrag för anordnande av en bro- och fä.rjför

bindelse från Bomarsund till Vårdö enligt landskapsnäznndens \ I 

förslag av den 21 november 1946 att utföras etappvis och 

samtidigt bevilja nödigt extraordinarie statsbidrag för en 
första etapp, nämligen till bro över Bomarsund med till

fartsvägar samt väg till ?rästö sund. 

Mariehamn den 25 februari 1947. 
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i ärendets behandling hava del tagit viceordf'cirande.n Blomr
008 

samt ledamöterna Manselin, Albert .Jansson och Bertell samt supp
.Leanten Nordman. 

31. 

Landstingsmannen ~lis Anderssons m.fl:s petition (NQ 28/1947} 

med anhållan att landstinget ville giva landskapsnärnnden i upp-

drag att låta verkställa utredning över lämpligaste platsen för 

anläggandet av en bro över Marsund. 
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