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FINANS- och EKONOMIUTSKOTTETS betänkan:oo N2 

. ' 

N2 13/194'7. 

13/1947 i anledning a v landstingsmännen Elis An
ders sons och Wilh. Wilens petition NQ 28/1947 av den - 20 fe'M'uari 1947 med anhållan, att LanQ.stinget vil- 1 

le giva landskapsnämnden i uppdrag att l~ta verk
ställa en allsidig och saklig utredning över lämp

ligaste platsen för anläggandet av bro över MarsunJ.. 
Utskottet har sig med visshet icke bekant, huru lång tid frågan om bro 

över Marsund stått på Landstingets och landskapsnämndens dagordning, men 

faktum är att Landstingets finans- och ekonomiutskott åtminstone åren 1939 

och 1945 i frågan avgivit b(ftänkanden med förslag. Ärendet har även fram-
1

, 

1 

skridit så långt,att landskapsnämnden utom plenum senaste år förelagt 

Landstinget ritningar till bron i fråga, ja till och med av landskapsnämn-

den inbegärda entreprenadanbud i och för brons uppför ande. 

Men det är förstrel1~t. Btt lanrlskRpsnämnden ännu icke tagit slutlig 

ställning till denna för Pckerö kommun s8 brännAn0e livsfrW;a. Ty den allt 

fortfarande rådande svåra ekonomiska situationen i riket, som ju skall 

finansiera företaget, hs.r helt visst föranlett landskapsnämnden att, så 

att säga "vila på hanen". 

Rikets finansiella ställning är allt ännu svårartad och ovisst är, när 

ett så betydande extruordinarie statsbidrag, som torde erfordras för ifrå

gakomnB brobygge, kan komma att beviljas. Men detta sakförhållande borde 
?-.o 

dock ej kunna hindra land.skapsnämnden att fatta slutlig position till .. 
frågan, vilken den lämpligaste platsen skall bliva för bron över Marsund 

Då man väl kan förstå det berättig~de i petitionärernas förevarande 

anhållan, får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte uppdraga åt landskapsnärrm 
den att verkstä).la en saklig utredning angående de 

lämpligaste platsen för anläggandet av bro över 

Marsund samt att inkomma med förslag härom till 

Landstingets höstsession innevarande 

Marie hamn 

På fin 

~ · 

vägnar: 

0 ar. 

I ärendets behandling hava deltagit viceordföranden Blomroos samt· le":"" 

damöterna Manselin, Albert Jansson och Bertell samt suppleanten Nordman. 
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