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1 l a n d s l · a n d s k a p s s t Y-

r e 1 s e s frall!.ställning till Ålands 

landsting att Landstipget måtte återkalla 

" - - • - "' "' ~ -...J ~., •" •" I 

N:o 16(1955. 1 sin anhållan av den 16 mars 1954 oa extra-
. . 

ordinari,e anslag för inrättande av en 

färjförbindelse mellan Föglö och fasta 

Åland. 

Landskapsstyrelsen får härmed vördsamt föreslå att Landstinget 

skulle ingå med följande framställning "till Ålan.dsdelegatienen i 

föreliggande ärende • . 

Mariehamn den 16 mars 1955. 

1 
På landskapsstyrelsens . vägnar: I 

Lantråd 1ti::s~i~ 
Vägingeniör /J / .. -

~'-'~ c •• ., -

Bo Wilenius 

Till Ålandsdelegati0nen. 

Uti en till Ålandsdelegationen avlåten framställning av den 16 

mars 1954 hade · lanastinget anhållit ~matt Ålandsdelegationen ville 



,1 

besluta om utgivande av ett 24.200.000 mark stort extraordinarie 
i .:·: 

anslag för -inrättande av en fär j.förbindelse mel1an Föglö . kommun 00h 

fasta Åland.. · 

Den offer't, som låg till grund för det begärda-. beloppet, var av. 

given av ett danskt varv. Mo.tsvarande inhemska färjor voro då en11 

officiell kurs ungefär 85 % dyrare. Emellertiål visade det sig att 

det definitivt danska anbudet blev något högre än det ursprungliga, 

medan åter de inhemska. färjornas pris gått ned' så att skillnaden 

numera endast är 40 %. Om ·därtill beaktas ·dels attJ· den finländska 

marken är betydligt övervärderad, dels att senast erhållna inhemska 

anbud avse fär jer' ned senare erforäerlig 30 % större kapacitet än • 

danska färjan,.. anser landstinget att anskaffande av densamma icke 

mera_ kan. aruies fördelaktigt. 

" ' 

På grund av vad ovan anförts får 

landsti:mget vördsamt återtaga sin 

ställning av den 16 mars 1954 

ordinarie . anslag för inrättande av en 

, 
färjförbindelse m~~ian Föglö ~ch f asU 

Ål~d om 24. 200.ooq .:-. Ny framställ-

ning i ärendet k mm.er att göras snar• 



•i möjligt. 

lll Mariehamn den 16 mars 1955. 
r· 

Pä landstingets vägnar: 

Th. Erikss0n 

talman 

~l 
Evald Häggblom Lennart Mattsson 

vicetalman. vicetalman. 
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möjligt. 

Mariehamn den 16 mars 1955. 

Fä landstingets vägnar: 

Th. Eriksson 

talman 

Evald. Häggblom Lennart Mattssen 

vicetalman. vicetalman. 
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