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FINANS .. och EKONOMIUTSKOTTJ~TS bet änkr.ma't3 N9 • 

7/1948 med r..nledning RV Ålands 1:-:-: ndsks.psnämnds 

frnmställning till Ålands lnndsting med förslag 

till byggande o.v.en garagebyggnad i Godby by av 
Finströms socken, 

Med anledning av förenämndn framställning får utskottet ~ördsamt fram-

hålla följ nnde t 
Utskottet anser den föreslagna gnragebyggnnden synnerligen behövlig 

och hoppas att den så sno.rt som möjligt skall komma till stånd. För r~tt 

motorfordon med fördel skall kunnn användas i vintertro.fik är ett varmt 

garage en av de viktigaste förutsättningarna. 

Pla sringen i Godby ~nser utskottet välbetänkt såväl på den grund, att 
Godby ligr;er m0st centrPlt i vl:icmiit0t som p~ fl~n g;runa 1 att där finnes 

le.ndsknpet tillhöri~ för änö .~ målet lämpo.d mr.rk. It.ex, Gölby hade sådan 

inte funnits, vo.rför eventuellt ett omständligt exproprintionsförfar2nde 

hade måst inle das . 

För byggandet ~rforderliga medel borde enligt utskottets mening kunna 
anvisas i ordinarie väg, då detta gnrr.ge fyller ett verkligt ordinarie 

behov, äp;nR.t som det är att skydda och bevnrn lrmc1skapet tillhörig egen-

rom . 
Utskot t et vill även understöda lnndsknpsnämndens förslag ntt med stnts

mr..ktenx tillstånd rivP. telegrafhuset på Prästö för att därifrån få bygg

nndsmnterial. Avtal bör då träffas, att stntsverket helt och hnll8t över

l åter ifrRgavnrande byggning till landskapet att användas efter förgott

f innn.nde. 

Utskottet hnr tA~it ~Pl nv ~P fö~ bv~~Pt upp~jnr~n ritnin~arna och 

f'. nser, n.tt en byc~gn <J.d enligt dessa ritnin~r.r borc'le fyll r. sitt ände.mål. 

Med stöd ev vad sålunda anförts får utskott~t vördsamt föreslå, 

att Lunö.stinget måtte bevilja ett ordinr,rie an

sla3 om 5.200 . 000 :- för byggnnde av ifrfi.gnvnrnnce 

garage och 
att I.anf1stinget måtte uppdrnga åt lnncl sko.psnäm.n.

den 2tt försök~ träffq avtal med stRt smakton om 

överlåto lse av Präs tö te legrafbygc;nac~ för rivning. 

Mnriehamn den 24 februnri 1948. 

P~. fin"_'.''W e9n~ko tets vägnar: 

- t'aul E .- t'a.ulson. ~ 

Närvarande: Ordföranc'.en Po.ulson, vi'ceoro.förnn.Ccn 
t erna Bertell, Albert J2nsson och Manaelin. 

Rolf Sundma.n. 
lomroos och lednmö-


