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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s n ä m n d s s0 

lE 

N:o 10/1946~ -- framställning till land stinget med förslag om 

ordnandet av tr 8 fiken över Marsundet under men- t j 

föres tid. 
ll 

Bottenundersökningar, som i dagarna verkställts för att utröna LJ 

möjligheterna att bygga bank över Marsundet vid örfilen/ha givit 

vid handen, att förslaget därom .måste övergivas, emedan djupet 

till fast botten är för. stort. Detta innebär att tanken på byggan 
- 3 

det av bro öv.er Marsundet mås te upp sk ju tas / tills möjligheter at t 

erhålla icke blott ,anslag utan även material, främst järn och ce-

ment, föreligga. Under sådant förhållande har landskapsnämnden 

ansett sig böra till Landstingets prövning hemställa, huruvida 

inte skäl föreligga att anordna trafik menförestid över Allvars-

holm-Koholm. Detta kan ske med relativt små kostnader. På K0~ 

holms sidan finnes redan sådan väg till stranden, att den med 

komplettering av bankfyllnad.en på en kort sträcka och p-rund.lig 

grusning kan användas för sådan trafik. Det som måste byg gas är 

provisoriska färjfästen och en väg från Allvarsholms norra udde 

till landsvägen på öra. Renna väg , som är ca 1 km lång, behöver 

icke bli dyrbar, ~y terrängen utgöres av fast mark och vägen skall 



ju användas endast under menförestid, och då 8.r marken frusen , 

Dessutom måste en enkel stuga för färj~ållaren byggas. 

Kostnaderna för vägarbetena kunna approximativt uppskattas 

till 300.000 mark och ö~riga arbeten till 100.000 m&rk. 

Så länge f .d. färjsund.sfärjan inte an\fändes för ana.ra ändamål 

kan den vid i .s ·läggningens början placeras vid Allvarsh olm för at 

anv.ändas . vid behov. _Under sådana förhållanden skulle trafiken 

kunna fortgå ostörd året om,- men den ·skulle ej behöva diri P:eras 

över All varsholm under andra tider än, när menföre vid nuvarande 

färjl~ge verkligen är förhanden. 

I anslutning till vad ovan framhållits får landskapsnärnnden 

vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte bemyndiga landskaps .. 

nämnden att omedelbart, vidtag--a nödiga åtgärder 

för möj]l.ggörande av trafik över Allvarsholm" 

Koholm under menförestid och ställa nödigt an-

slag till landskapsnämndens för..f ogande att ob• 

serveras i en andra ti lläggsbudget för inneva .. 

. randa år. 

Mariehamn den 22 februari 1946. 
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På land skapsnärnndens vägnar: 


