
Å l' a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning til:l Ål·ands 

landsting angående utverkande av extraor-

dinarie anslag för anskaffande av en buss-

N:o 14/1954. bärande färja för upprätthållande av trafik 

mellan Föglö och fasta Åland . 

Ålands landsting gav vid hästsessionen år 195:L landskapsstyrelsen 

i uppdrag ~tt verkställa utredning angående ~nskaffandet a~ en buss-

bärande färja för upprätthållande av trafik mellan Föglö och fasta 

Åland . Utredningen, som jämväl omfattade planering av nödiga vägar 

till färjlägena, inlämnades ~ill landstingets vårsession 1953. 

, Enligt utredningen skulle kostnaden för vägbyggena, utgående från 

att färjläget" på fasta Åland skulle placeras på Svinö och i Föglö i 

Degerby, stiga till 7.800.000 mark samt färjfästena inkl. landnings-

:pontonerna till 5.J00 .000:-. Färjan offererades till ett pris om 

34.800.000:-, senare inkom ett annat anbud om 32.750.000:-. 

Finansutskottet ansäg att prqjektet ej kunde genomför~s i sin hel
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het inom den närmaste framtiden, utan föreslog att för förbättrande 

av ifrågavarande trafik den för färjläget nödiga vägen till Svinö 

udde jämte en mindre brygga därstädes skulle byggas med ordinarie 
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medel eller som reservarbete. Kostnaderna härför skulle stiga t ill 
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000 .000 :-.. Landstinget omfattade finansutskottets betänkande. och 

beslöt uppmana landskapsstyrelsen att så snart som möjligt bygga en 

landsväg till Svinö udde jämte en mir re brygga därstädes. 

På grund av de inhemska färjornas höga pris har ·senare införskaf-

fats anpud från utlandet, varvid ett danskt varv offererat en fär ja, 

som fullt ut motsvarar de inhemska anbuden, till ett pris om 513 .000 

Dkr. eller c:a 17.000.000 mark enligt officiell kurs. Härtill bör 

läggas tull 8 % eller c:a 1.400.000:-. Leveranstiden är c:a 1 år , 

varför leverans knappast kan ske tidigare än våren 1956, om ·beställ-

~ingen göres i slutet av detta år. 

Färjförbindelsen på Föglö fyller i dag inga stora anspråk. De n 

nuvarande färjan är liten och obekväm samt seglationstiden onödigt be 

skurert i början och .slutet av vinter]eriqderna. När därför eventuei: 

möjlighet finnes att anskaffa en f~r ja c :_a 15 oOOO .ooo mark billigare , 

anser landskansstyrelsen att saken kommit i ett nytt läge, v.ilket 

nya/ 
föranleder denna/framställning till landstinget. 

0 d och t1' 11 l~ndskapsstyr_ else. ns . utre dniJI, 
Hänvisande till ovanstaen e ~ 

angående anskaffande av en bussbärande färja mellan fasta Åland och 

1
.. d t · 11 lanclst1· ngets vårsession 1953, får landskapsstY"' 

Föglö, in amna i 

relsen föreslå 

Lantråd 
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att Landstinget hos Ålandsdelegatio-

nen måtte utverka ett extraordinarie an-

slag för anskaffande av en bussbärande 

färja för trafiken mellan fasta Åland 

och Föglö samt för nödiga kompletta färj-

fästen i Degerby och Svinö jämte till 

dessa ledande landsvägar om 32.000 . 000:-. 
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