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Ålands landskapsnämnds 

N ~ o 14./194. 8. framställning till Ålands landsting med förslag till 

byggande av en garagebyggnad i Godby by av Finströms 

socken. 

De för underhållet av de allmänna landsvägarna inom Aland.s land-

skap nödiga bilarna och vägrnaskiner:na äro nu fördelade på tvenne ga-
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ragen, nämligen på ett i Marieb&mn och ett i Ämnäs i Finströms socken, 

o :a 15 lpn från Mariehamn. På sistnämnda ort utgöres garaget endast 

av ett brädskjul. Detsamma är ej uppvärrnbart, ej heller brandsäkert 

samt är via are för litet för sitt ändamål. Av dessa orsaker har ga-

ragets ombygg.q.ad blivit aktuell, dessutom är det på grund av sin ål-

der nu i ett mindre gott skick. I detta sammanhang kan nämnas att 

försök gjorts att ff). hyra till garage lämpliga lokaler,- dock utan 

framgång. 

I syfte att spara tomkörning bör en maskindepå , av detta slag för-

läg~as i centrum av det vägnät, som skall underhållas från depån. 

Då med hänsyn såväl ti 11 tr~fiken som vägnästets utformning och andra 

orsaker vissa väg ar även i framtiden torde komma ·-at.t skötas från Ma-

riehamn, borde det nu planerade garaget förläggas ti 11 God by. Lämp-

lig ~omtplat~ utgör ett c:a 0,4 ha stort område strax _norrom Älands 



allmänna sjukhus; området äges av landskapet. 

Behovet av ett upvärmbart garage är uppenbart. Under den kalla. 

årstiden stelnar nämltgen såsom känt oljan i maskiner, vilka st& i 

ke lla rum, varigenom startandet av dessa försvåras och dördröjas _ 

ofta med timmar. Förutom den fÖrlust, som uppstår genom förlorad ar 

betstid, varje plogbil t.e.x. har 3 mans besättning, förd.röjes efter 
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snöfall vägarnas upplogning. Dessutom sliter startandet och kör aro 8 
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med genomkalla motorfordon i hög g!lad hela fordonet, då smörjnings .. 

systemet ej fungerar som det skall, även aokumulatorerna taga skada, 

Ytt0rligare försvåras utförande av mindre reparationer samt allt ser 

vicearbete i garaget, om dä~ råder köldgrader. 

I a etta nu stiger behovet •9.V garageutrymme i Ämnäs ti 11 två last• 1 
bils-, en väghyvel- och en traktorplats. Anskaffandet av ytterligar 

en lastbil, främst med tanke på snöplogninp;, torde ·emellertid bli 

näl7ändigt. Tillräckligt kraftiga bilar stå nämligen ej att hyra för 

-· 32 

ändamålet. Vidare borde i det nu planerade garaget utrymme reservs• 

ras för väg.mästarens tjänstebil. Då Godby är centralare beläget än 

Mariehamn i förhållande t i 11 vägnätet på fasta .Äls.nd inklusive Ec ke 

·och då större delen av vägavdelningens maskinpark blir stationerad i 

Godby, borde även en vägmästare förflyttas dit. Det planerade gar a 
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get, som ger rum åt sammanlagt 6 långa vagnar, skulle alltså enligt 

det ovanstående fyllas till 5/6, varför endast_ 1/6 av hela utrymmet 

skulle bliva reserverat för en kommande för s::bToring av maskinparken. 

Mindre än a et nu planerade torde i ingen, händelse garaget kunna pla-

neras. Utrymme har vidare reserverats, för den grävmaskin land ska~-

styrelsen har för avsikt att inköpa samt för smedja, förvaringsrum 

för smörjoljor, varmt lagerrum, verktygsrum och matsal för qrbetarna. 

För skötseln av värmeaq.or~ingen är det nödvändigt att t.e.x. en av 

chaufförerna, som samtidigt tjänstgör som eldare, är bosatt i gara-

gegården. Då bristen på 9os täder i hög grad försvårar an ställandet 

av bl~a. just chaufförer, har ytterligare en bostadslokal planerats, 

då lämpligt utrymme härför fanns. Genom att kunna erbjuda lokal fin-

nes det större möjligheter att erhålla dugligt folk. 

Kostnaderna för . garagebyggnaden, vars huvudmått äro 11,10 x 24,85 

m "lch som är projekterad i dels två, dels tre våningar, inklusive ett 

brädskjul, stort 8,0 - 11,0 rn samt nödiga brunns- och avloppslednin-

gar ävensom planeringsarbeten, har beräknats stiga till 5.200.000:-

rnarLc. Dessa kalkyler förutsätta dock att förra telegrafbyggnaden på 

Prästö utanför Bomarsund rives samt att följande härigenom erhållna 

materialer användas här: c;a 70.000 st. röda tegel, c:a 2.500 kg I 
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järn till huvudarmering av valvet rriallan 1 och 2 våningarna, samt 
1 

2 2 
vis sa fönster- oo h dörrbalkar, 40 m fönsterglas, samt 340 m Plåt .. 

tak jämte läkt. Möj 1 ighet erna för att erhålla byggnads ti 11 st ånn iiro 

i hög grad beroende på 1:1tt a,vansa.gda mate1"ialer stå ti 11 disp osition 

utom reglementeringen. 

Hänvisande till det ovan anförds. får landskapsnämnden föres lå att 

för byggandet av en garagebyggnad enligt bifogade ritningar och kost 

·nadsförslag skulle beviljas 5 . 200.000 mark samt att för erhå llande Bl 

vis sa byggnadsrnat eria l förr a telegrafbyggnaden ·på Präs·tö s lru l le riva 
b:Xtraordinar•ie s ta tsb1 drag för an ordnande av väg- ocn fär j förb1n-

deLse till Vårdö. 
Marieh amn den 18 februari 194 8 . 

På landskapsnämndens vägnar: 

· Lantråd C'\~4~ 
Viktor Strandfält. 

Vägi ngeniö_!' /' 
,_..,~_/ / . 
~c.....All~ce,_Ap_.•.._ee.n .... .___~ 

Bo Wilenius . 


