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Å 1 a n d s
s e s

m 11/1960.

1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

framställning till Ålands landsting med

förslag om utverkande av tillägg till extraordinarie anslaget för Ålands lyceums om- och tillbyggnad .

Republikens President har den 19 september 1958 stadfäst Ålandsdelegationens beslut av den 10 maj 1958 angående beviljande åt landskapet Åland av ett extraordinarie anslag om 126.480.000 mark för ver
ställande av en om- och tillbyggnad av Ålands lyceum.
Tien 10 juni 1959 har Byggnadsstyrelsen godkänt ett entreprenadanbud om 8.990.000 mark för sprängningsarbeten och den 31 juli 1959
har samma myndighet godkänt ett entreprenadanbud för läroverkets
tillbyggnad (klassrumsflygel, festsal m.m.) om 101.948.000 mark.
Utgifterna för arkitektens och konstruktörens arvoden, för ersätt ningar till Föreningen för Kraft- och Bränsleekonomi för utförda
granskningar och andra kontrolluppdrag för byggherrens räkning ävenso
utgifterna f p rbyggherrens arbetsplatskontrollant m.m.dyl. uppgå dessutom till dato till ca 6.000.000 mark. Sammanlagt har alltså av ifrågavarande extraordinarie anslag redan disponerats ca 116.938.000 mark.:
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Tiå härjämte ytterligare ca 3.000.000 mark bör reserveras för byggnads-

1

kontroll, indextillägg m.fl. dylika icke på förhand direkt beräkningsbara utgifter för tillbyggnaden skulle alltså för ombyggnaden av
läroverkets gamla del återstå endast ca 6.500 . 000 mark.
På uppdrag av byggnadskommissionen för Ålands lyceums om- och tillbyggnad har arkitekt Jonas Cedercreutz och

Föreningen för Kraft- och

Bränsleekonomi, vardera från Helsing fors , uppgjort kostnadsförslag
och arbetsbeskrivningar för ombyggnaden av Ålands lyceum. Ifrågavarande förslag ha utarbetats på basen av de huvudritningar för Ålan ds
lyceums om- och tillbyggnad, som, förutom av landskapsstyrelsen,
blivit också av Byggnadsstyrelsen godkända. Förenämnda kostnadsförslag sluta på följande belopp:
Byggnadsarbeten

27.288.665:-

V.V.S.-installation jämte ventilation 12.550.000:El-installation jämte armatur

8.500.000:Summa

48.338.665:-

Till förenämnda summa bör härjämte läggas ett belopp om 3.414.000
mark, utgörande kostnaderna för- förutom mindre byggnadstekniska
arbeten, som ej beaktats i ovannämnda kostnadsförslag och arbetsbeskrivningar - arkitektens, firma Ekonas och byggnadsplatskontrollan-
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-2tens ar voden. Tillhopa skulle alltså ,,för läroverkets ombyggnad

fordras 51.752.665 mark, varav, såsom ovan har anförts, endast
6.500.000 mark finnes disponibelt.
Behovet av förenämnda större tilläggsanslag motiveras tydligtvis
dels av att flere år förflutit sedan de 1Jrsprungliga kostnadskalkylerna förläroverkets ombyggnad uppgjorde;:=i och dels synbarligen av at!
dessa kalkyler icke utfördes med tillräcklig exakthet och med erfordj'
ligt beaktande av de faktiska förhå llandena. D8 n allmänna stegringe-n \ Il
av kostnadsnivån i landet l;l.ar naturligtvis också försämrat kalkyler- Il[
nas hållbarhet. Det måste för övrigt anses såsom synnerligen van skligt att på förhand uppgöra kostnadsberäkningar för ombyggnad · av
en nära femtio år gammal .fastighet.
\
Såsom av ovanstående också ty~ligt framgår har vid beräknandet av i
det extraordinarie anslaget för Alands lyceums om- och tillbyggnad
icke alls beaktats kostnaderna för inredning av de tillbyggda och
ombyggda delarna av skolan. Arkitekt Jonas CederQreutz har därför
anmodats uppgöra detaljerade kostnadsförslag för denna inredning.
Ifrågavarande inredning har totalt beräknats stiga till 15.788. 150
mark, varav 7. 621.800 mark belöper sig på tillbyggnaden och 8 .166. 35C[
mark på ombyggnaden. Arkitektens rumsbeskrivning och kostnadsförslag
har uppgjorts i enlighet med de normer, som följas för statens
I
läroverk i riket.
Under hänvisning till ovanst å ende får landskapsstyrelsen vördsammast föresl å ,
att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelegationen med anhål l an om ett tillägg till extraor· dinarie anslaget för Ålands lyceums om- och till
byggnad om tillsammans 61.050.000 mark genom en
'
sålydande framställning:
Till Ålandsdelegati onen
från Ålands landsting.
Republikens Presi dent - - - (se framställningen ovan) - - - läroverk i riket •.
På grund av det ovan anförda anhåller landstinget vördsamt
att Ålandsdelegationen måtte s å som tillägg
till extraordinarie anslag/tö~ om- och tillbyggnad av Ålands lyceum på grundvalen av bifogade
kostnadsförslag och arbetsbeskrivningar bevilja
landskapet tillsammans 61.050.000 mark.
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-2Mariehamn den
1960 .
På landstingets vägnar:
talman

---------------

vicetalman.

vicetaltnan.

Mariehamn den 11 mars 1960.
På landskapsstyrelsens vägnar:

Lantråd

Landskapskamrerare

' '

