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Å 1 a n d s

q

m -1:8/1963 .

s e s

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

framställning till Ålands landsting med

förslag till första tillägg till ordinarie inkomstoch utgiftsstaten för landskape ~ Åland under år
1963 .
Sedan landskapsstyrelsen överlämnade sitt förslag till ordinarie
inkomst- och utgiftsstat för år 1963, hava framkommit frågor i v .i lka
beslut då icke kunnat fattas och hava dessa föranlett förevarande förslag till första tilläggsbudget för innevarande år. Anslagen på utgiftssidan motiveras närmare i detaljmotiveringen medan inkomsterna
icke ansetts erfordra närmare motivering.
Landskapsstyrelsen får vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga följande förslag
till första tillägg till ordinarie inkomst- och
utgiftsstaten för landskapet Åland under år 1963.
Mariehamn, den 16 mars 1963.
På

landskapsst~re!:"nJI~~
Lantråd

Hu

~~son.

Landskapskamre
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I N K 0 M S T B R.
3 Avdelningen.

I

==============
I. Inkomster av blandad natur.
Ålands yrkesskola.

I

9. Inkomster av arbetsverksamheten samt diverse inkomster

300

!

Summa I kap. 300
Summa 3 Avdelningen 300

5 Avdelningen.
--------------------------I. Finansieringsinkomster.
Avräknings- och ränteinkomster.
1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning:
a) förskott för är 1963 .•.•.••...••..•..••......

·1

368.740.

I

Summa I kap. 368.740
Summa 5 Avdelningen 368.740
Summa inkomster mk 369.040

=============================
UT G I F T

F,

R.

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet.
---------------------------------------------------I. Ålands lyceum.
10. Underhåll av byggnader •...••.•••..••...•.......•..•..

3.000

Summa I kap. 3.000
V. Ålands yrkesskola .
.

~

-

1. Avlöningar:
1 yrkeslärare, arvode (A 19) •...
dyrortstillägg •.•.•.•...••.•..••

3.120
100

lärarnas timarvoden (förslagsanslag):
dagkurser • • • • • • . . . . . . . . • . • • • • . • .

2. 000

kvällskurser •••...•.•....•.•••••

1.560

hemarbetsersättning .••••.•..••..

360

2. Elevernas flitpengar (förslagsanslag) .••••.•.•.••

I
I
i

7.140
250

3. Städning (förslagsanslag):
löner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...

100

150

rengöringsmedel och städredskap
50
4. Råvaror och arbetsredskap (förslagsanslag) ....•....•

2.850

6. Expensmedel ..... ~ ......... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350
I

II
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1.

Undervisningsmateriel

.................................

2.700

9 . Inmontering, underhåll och reparation av maskiner och
inventarier (förs lagsanslag) •••••••....•.•..•.••....

600

10. Hyra, bränsle, lyse, kraft och vatten (förslagsanslag)

600

12. Elevernas hälsovård och förstahjälpsutrustning ....•..

20~

13. Till landskapsstyrelsens disposition för yrkesskolan

50

Summa V kap. 14. 890
X. Fornminnesvården.
Ålands mussum.
1. Avlöningar:
extra arbetskraft

. . . . . . . . .......

2.200

2.200

2. Hyra, lyse och· städning ..••.••••...•.•..•...•••..••.

4.800

4. Expensmedel

250

... .. ... .. ..... . .. . . ... . .. .... .. . . . ... .. .
Summa X kap. 7.250
Summa 5 Huvudtiteln 25.140

7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet.
--------------------------------------------------------------------------II. Väghållningen.
1. Underhåll av landsvägar och bygdevägar:
d) understödjande av bilfärjetrafik Vårdö-Gustavs
Summa II kap III. Sjökommunikationerna.
1. För upprätthållande av trafik i skärgården (förslags-

anslag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

50.000

Summa III kap. 50.000
Summa 7 Huvudtiteln 50.000
10 Huvudtiteln. Investeringsutgifter.

======================================
III. Undervisnings- och bildningsväsendet.

7. Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier ••.•.

3.000

16. Ålands museum för anskaffning av inventarier m.m.

4.000

17. Ålands sjöfartsläroverk för inköp av fartygsmotor

3.300

Summa III kap. 10.300
V. Kommunikationsväsendet.

5. Ombyggnad av Föglö färja ...•..••••••....••..••.•.....

125.000

6. Anskaffning av ny motor till m/s Brändö •...•.• : .••..•

40.000

7. Uppförande av brygga i Vårdö ••.••.••.•...•••.••....••

100.000

Summa V kap. 265.000

234
-4VII. Särskilda anslag.
1. Inköp av Norrskiftet lägenhet i Nå tö by för naturskyddsändamål

.. .. ..... .... . . . . . . . . ... .... . . . . . . . . . .. . .. ...
~

18.600

Summa VII kap. 18.600
Summa 10 Huvudtiteln 293.900
11 Huvudtiteln. Understödslån.
----------------------------------------------------------III. Särskilda anslag.

3. Amorteringslån för turismens främjande ............•..••
Summa III kap
Summa 11 Huvudtiteln
Summa utgifter mk 369.040

===========================

1r"'ll
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- 5Detaljmotivering.
Utgifter.

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet.
I. Ålands lyceum.

5 Ht.I:lO. Underhåll av byggnader.
Tillägg 3.000 mark.
Sedan landskapsstyrelsen senaste höst till landstinget ingav
framställning med förslag till inkomst- och utgiftsstat för

I

år 1963 har konstaterats behov av ytterligare medel för skolbyggnadens ändamålsenliga underhåll. Dels har vissa reparationer befunni is nödiga och deJ.s har landskaps styrelsen avsett
att genom avtal med fackmän på olika områden ordna en kontinuerlig tillsyn och service av vissa tekniska detaljer. För
dessa ändamål erfordras ett tillägg om 3.000 nmk.
V. Ålands yrkesskola.
Sedan landskapsstyrelsens framställning med förslag till budget för år 1963 har konstaterats behov av dels utbildning av

11

åländsk ungdom inom hårfrisörskeyrket dels kompletteringskurs
för

res~aurang-

och pensionatspersonal. På framställning av

skolans direktion har landskapsstyrelsen därför ansett sig

11
I

böra föreslå upptagande av nödiga anslag för ändamålet. Utbildningen av frisörer föreslås ske genom en 2-årig int ermi ttent kurs med början från hösten 1963 medan

I

utbild~in g en

i det senare fallet skulle ske vid kvällskurser enligt två
linjer, en för servitriser samt en för kokerskor och kallskänkor under våren 1963, omfattande vardera linjerna 72 timmar. På vederbörande undermoment har för dessa kurser observerats nödiga anslag. Ilen för frisöravdelningen erforderliga
yrkesläraren . (A 19) föreslås, på grund av kursens tillfälliga
natur, upptagen endast såsom arvodesbefattning.
De nödiga anslagsbeloppen, som endast avser normala utgifter för kurserna och därmed sammanhäng ande verksamhet
torde icke erfordra närmare motivering.
X. Fornminnesvården.
Ålands museum.
I landskapsstyrelsens framställning med förslag till budget för år 1963 framhölls beträffande Ålands museum att det
var uppsagt till avflyttning och att nya lokaliteter skulle
kunna erbjudas unde r hösten 1963. Landskapsstyrelsens an-

l'....o ....

li
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"'

_·g_

slagsäskanden baserade s i g även härpå. Emellertid erbjöds oväntat tillfälle att få nya provisoriska utrymmen i samma fastighet v id
Torggatan 5, där huvuddelen av museet inrymts. Landskapsstyrelsen beslöt med anledning härav på landskapsarkeologens förslag och enligt rekommendation av statsarkeologen, att hyra
dessa Jo kali teter från den 1 februari för en tid av f:em år
och sålunda avstå från en eventuell flyttning till andra
lokaliteter. Arealen av de nya lokaliteterna utgör 1 8 0 m2
och hyran utgår med 3:20 mark per m2 bunden vid levnadskostnadsindex. Ans lag för ut gifter i samband med denna omflyttning

oo h'

därigenom yppade möjligheter f är en eff ekti verti.ng

av a~b~ tet har upptagits under Ålands museum i nödi ga undermoment.
5 Ht.X:l.

Avlöningar; extra arbetskraft. Undermomentet nytt .

.....-

Ti1läg& 2 .·200 mark.
Anslag~~t

avser avlöning av tillfällig vaktmästare, att till-

I

I

handagä arkeologen förutom med vaktmästarsysslor, med hjälp ·
vid konservering o.dyl.
5 Ht.X:2.

Hyra,

lys~

och städning. Momentets rubrik ändrad.

Tillä~g ~.800 mark.

Avser att ::täcka ökade hyres- 9 städnings- m. fl. smärre kost-

...
<

naq.~r.

5 Ht ,X: 4.

''

Ei;E~iism~del.
.
,,.
J,.~

.

Tillä gg 250 mark.
Motiveras av museets omflyttning.
VII. Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet.
II. Väghållningen.
7 Ht.n:l d). Underhåll av landsvägar och bygdevägar.
d) understödjande av bilfär,ietrafik, Vårdö - Gustavs.
Tillägg I 1960 års budget anvisade Landstinget 7.000.000 gmk att
utges som subvention för försökstrafik med bilfärja på linjen
Vårdö - Brändö och samma ans lag återfanns jämväl i 1961 års
budget. Emellertid reflekterade intet rederi på att öppna
dylik färjtrafik. Under dessa förhållanden upptogs i 1962 års
budget 12.000.000gmk för subventionering av en färjtrafik på
linjen Prästö-Olsnäs i Gustavs kommun i avs ikt att det utvidgade trafikunderlaget skulle intr essera fartygsägare till
lämpligt tonnage. Resultatet blev dock neg a tivt även detta
år. För att bereda l andskapss tyrelsen större möjligheter att

I'
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-l
å s tadkomma en färjtrafik p å linjen, uppto g s i 1963 års budg et 150.000 nymark för s a mma ändamål.
T.1

••

~~nar

samtrafiken mellan Åland och fastlandet främst ankom-

mer på rikets förvaltnin g anhöll landskapsstyrelsen år 1961
hos ministeriet för kommunikationerna och allmänna arbetena
om tillstånd att subventionera ifrågavarande trafik. I februari 1963 meddelade även sagda ministerium det begärda tillståndet. Samtidigt meddelades att ministeriet ställt 58.000
nmk till väg- och vattenbygg nadsstyrelsens disposition för
byggande av en färjbrygg a i Olsnäs. I landskapets ordinarie
budget för år 1962 anvisades även 5.000.000 gmk för anläggande av provisoriska färjfästen på linjen Prästö-Gustavs i den
åländska skärgården.
Under senaste tid ha underhandlingar förts med ett under
bildning varande rederibolag i Mariehamn om uppgörande av
kontrakt för subventionering av en färja, som rederiet skulle
anskaffa för ändamålet. LandskapsstyrElsens majoritet har emellertid icke ansett si g kunna acceptera rederiets villkor.
Rederiet har fixerat kontraktstiden till minst tre år. Subventioneri n gen skulle därvid uppgå till 150.000 mark

per å r

med eventu e lla indextillägg för åren 1964 och 1965. Då tvi vel s -11

.
I

må l torde råda huruvida l a ndskapet har behörighet att subventionera eller upprätthålla en dylik trafik har ett åtagande
för så lång tid som tre år, ansetts innebära alltför stora
ekonomiska risker. Den tilltänkta färjan är a v trä och dess
användning skulle inskränka sig till trafik under isfri tid.
Då dessutom lastutrymmena icke kunna anses lämpliga för nu
avsedd linje synes färjan delvis olämpli g för ändamålet, särskilt som det,

enligt landska psstyrelsens åsikt, finnes möj-

ligheter att, i avvaktan på att planerna beträffande en st a ts- ·
färja realiseras, ordna trafiken på ett tillfredsställande
s ätt även utan färjtrafik. Tillsvidare bör emellertid trafiken kunna upprätthållas med nuvarande trafikenheter som stam/

me.
Då det närmast är persontrafiken till Brändö och Kumlinge,
som vore i behov av förbättrin g har landskap s styrel s en för
avsikt att und ersöka möjli g het e rna att låta sätta in någon
relativt snabbg ående motor båt på rutt en :Srändö-Vårdö. Denna

·/
I

båt kunde därvid kombin e ra med redan nu befintliga bu s sture r. ~
För detta ändamål fö re sl å s att a v anslaget för

und e r~tödj an d e

I

,

-8av fär j trafiken Vårdö-Gustavs under 7 Ht II :1 d )3kulle få utnytt jas 20.000 mark. Vidare har Ångbåtsaktiebolag et Åland~
som år 1962 erhöll subvention för upprätthållande av trafiken
på vissa skärgårdsbryggor, förklarat si g villigt att på samma villkor som under år 1962 9 dock med 10% förhöjnin g av
subventionen upprätthålla trafiken i samma utsträckning som
senaste år. Under nuvarande förhållanden och då anslag härför tidigare icke förutsatts föreslås att anslag under 7 Ht.
III:l upptages för denna subventioner ing .
III. Sjökommunikationerna.
7 Ht.III:l.För upprätthållande av trafik i skärgården (f).
Tillägg 50.000 mark.
Se motivering under före g ående moment 7 Ht.II:l -d).
10. Huvudtiteln. Investeringsutgifter.
III. Undervisnings- och bi ldningsväs endet.
10 Ht.III:7. Ålands yrkesskola för anskaffning av inventarier.
Tillägg 3.000 mark.
Erfordras för de under 5 Ht. V kap. nämnda kurserna.
10 Ht.III:l6. Ålands museum för anskaffning av inventarier m.m. Momentet
nytt.
Tillägg 4.000 mark. Tilläg gsanslaget avser inköp av möbler
och inventarier i samband me d överflyttnin g till museets
nya lokaliteter, varom när mare motivering ing år under 5 Ht.
X kap.
10 Ht.III:l7. Ålands sjöfartsläroverk för inköp av farty g smotor. Momentet nytt.
Anslag 3. 300 mark.
I samband med den om- och tillbyggnad av Ålands sjöfartsläroverk, so~ för närvarande planeras, borde även maskinlaboratoavsevart
riet/förstoras och dess utrustnin g kompletteras. Emedan utvecklingen mot di e seldr ift a lltjämt fort g år inom vår handelsflotta, vore det av vikt, att skolan skulle erh å lla en större
dieselmotor. En ny dieselhuvudmaskin ställer sig emell e rtid
mycket kostsam i inköp - det blir fråga om 100.000 - tals mk
om man vill förvärva en som till sin konst:ruktion motsvarar
vanliga typer på fartyg. De mindre dieselmotor er, som nu för
tiden tillverkas,

avviker nämligen i åtskilliga avseenden

från de större fartygsmotorerna och är därf ör mindre lämpade
som undervisningsobjekt vid s jöfartsläroverk e t.

. ,

'I
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-9Av en tillfällighet har skolan nu erbjudits möjlighet att
till synnerligen förmånligt pris anförskaff a en i

stort sett

fullt användbar fartygsdiesel, nämligen huvudmotorn på m/s
"Katarina" av Marie hamn. Ilenna motor, en 6-cylindrig, 2-takts
Bollnes-diesel på 350 hk v id 310 varv, tillverkad år 1940,
är till sin konstruktion närmast en miniatyr av de större
typer, s om används på fartyg, och därför synnerligen lämpli g
som labor a toriemotor.
P å grund av en spricka i

en raml agertapp säljs motorn för

endast 2.500 mk. Il en var emellertid i full drift ändå tills
skadan upptäcktes vid en rutingenomgång. Axeln torde utan
större kostnader kunna repareras så, a tt den håller den relati v t lätt a och kortvariga belastning den blir utsatt för i
l aboratoriet. Offert på reparationskostnaderna har ej hunnit
anskaffas, men de torde röra sig om 500 - 1000 mk. För själva
installtionen av motorn med s t a rt- , lufts- och kylvattensystem
samt belas tnings a nordni ng kommer g i vetvis betydande belopp
att erfordras, uppskattningsvis 20.000 - 30.000 rnk, men dylika kostnader är oun dv ikli ga även om en ny motor a nsk affas.
Motorn skulle g i vetvis installeras först sedan sko ro s tillbyggnad blivit klar. I väntan därpå måste den uppbevaras i
upp hyrd l agerlok a l

där den, e huru ick e i drift, kan användas

såsom demonstrationsobjekt.

Il~n

år li ga hyran to r d e belöpa s i g

till högst 360 mk.
Skulle tillby ggnaden av skolan av någon orsak icke genomföras bör d et vara möjligt att försälj a motorn för ungefär dei
pris, som nu skulle erläggas för densamma.
Il å det är föga troligt att e tt lika förmån ligt tillfälle
att förvärva en lämplig l aborat ori emotor framdeles kommer
att yppa sig, föreslås e tt ans lag om 3.300 mk för inköp, upp läggning och förvaring av ifrågavarande dieselmotor. F ö r e
slutligt avt a l om ink öp göres kommer landskapss t y rel sen likv äl a tt, dels låta värdera mo torn och dels införskaffa offerter på r eparat ionsko stnaderna för axe l n och de l s s lutli gen
efterhöra priset på ny laboratori emotor .
V. Kornmunikationsväsendet.
10

Ht.V~5.

Ombyggnad av Föglö färja. Momen t e t nytt.
Ans l ag 125.000 mark.
På grundval en av 5 års erfarenhet kan med säkerhet hävdas
at t propellrar av typen Voigt-Schneider, vilka vid tidpunkt en
.

I

290
-10f ör färjans planerande ansågos synnerligen l ämpade för gång
i is, icke a ll s ha uppfyl l t på dem vintertid stä ll da krav.
Sålunda har färjan tre vintrar av fem varit upplagd f l ere
månader i

sträck, ehuru Gn med konventione ll a prope llr ar

försedd färja med a ll sannolikhet kunnat traf i kera så länge
att menföre e j uppstått .
Tr afik situationen

vid menföre har för Fö g l ös del ytter-

li gare skär pts sedan nattbåtarna på linjen Åbo - Stockholm
numera e j anlö pa Degerby. I anledning av det försämrade läget inlämnades till land stingets vårsession 1962 en hems tällnin gsmot ion o m upptagan de av nödiga mede l för ombyggnad
av Föglö färja i syf t e att förbättra dess gång i is med på-

I I

I

följd at t land st inget hemstä lld e hos l andskaps s t yr e l s en om
dels utredning angående sagda ombyggnad, dels om upptagande

11

av ans l ag för ändamålet.

j:

I anledning härav har landskapsstyrelsen l åt it uppgöra
förslag till ombyggnad, vi l ken förutsätter att den ena VoigtSchneider prope ll ern ersättes med en konvent ion e ll propeller
efter om- och t illbyggnad av färjans ena ända samt att den
ena nuvarande motorn om ca 100 effektiva hästkrafter er sättes
med tvenne med en sammanl agd styrka om ca 400 hkr. Uprsprunglig en var färjan försedd med tvenne motorer om sammanl agt
290 hkr.
På grundval en av ritningar och arbetsbeskrivning infordrades off erter från fem intresserade varv, av
två fullföljde.

vi lk~

dock endast

Det l ägre anbudet s lut a<le på 119A900 nuk.

Ombyggnaden beräknas taga en tid om 3- 4 månad er i

anspråk

och kan vidtaga ca 5 månader efter erhållen bestä llning . Då
en ombyggn ad av färjan måste a n ses som ofrånkomlig föres l ås
att i denna tillä ggs budget upptages ett belo pp om 1 25.000
nmk för ifrågavar ande arbete, av vi lken summa 5.100 nmk är
reserverad för of öru t sedda utg ift er i

samband med o mbyggnaden .

10 Ht.V~6. Anskaffning av ny motor till m/s Brändö. Momentet nytt.
Anslag 40.000 mark.
Den nuvarande motorn på m/ s Brändö ä r r edan 12 år gammal, :var
jämte d ess mask in styrka under gång i is visat sig a lltf ör
li ten . Den a llt mer tilltagande mjö lkprodukt ionen stä ll er
betyd ligt större krav på trafiken ä n vid m/s Brändös tillkomst år 1 95 0, då fordringarna inskränkte sig t ill att båten
hade isbrytande förmåg a i gån gbar is. Efter

en ombyggnad å r

1

231
-11 19 609 som bestod dels i att plåtarna i vattenlinj en ersättes
med nya av 8 mm tjocklek 9 del s i att spantningen i förskeppet
fördubblades 9 torde insättandet av en 200 h~r motor vara berättigat , De totala kostnaderna ha kalkylerats till 40.000

nmk.
10 Ht.V:7.Uppförande av brygga i Vårdö. Momentet nytt.

I

Anslag 100 .000 mark.
Behovet av en brygga på östra s id an av Vårdö har efter
tillkomsten av Vårdö färja blivit ovedersägligt. I första
hand skul l e denna brygga betjäna den p l anerade skärgårdstrafiken oc h senare färjtrafiken Vå rdö - Gustav s.

Ehuru

bryggans p l ats ännu icke är definitivt fasts l agen, kan sägas

:1

att det ans l ag s om ställts t ill l andskapsstyre l sens disposi-

I

t ion för diverse arbeten i årets budget 9 7 0.000 nmk, och
till v ilk et land stingets finansutsk ott hänvisat v id behand lingen av å r ets budget 9 ic ke k omme r att förslå, a llr ahe l st
som vissa förbättringar på vägen till Kurnäs äro ofrånkomliga . F öres l ås a tt f ör ändamål et upptages 1 0 0 . 000 nmk.
VII. Särskilda ansl ag.
10 Ht. VII: 1. Inköp av Norrskift et lägenhet i Nå tö _Qy l:_ö.!:_ n_atur skyddsändamål . Momentet nytt.
Anslag 1 8.60 0 mark. Eft e r uttryckli g rekommendation av naturskyddsinspektören R. Kalliol a har l andskapsstyre ls e n i enl ighet med naturskyddsnämndens förslag beslutat att träffa e tt
23
preliminärt avtal om i nköp av Norrskif tet_ l ägenhet RN2 2
i Nåtö by i Leml a nds kommun. Köpesumman uppgår ti ll 1 8.500
mark förmt cirka 7,5 ha stora område t. Köpeavtal et är dessutom bundet vid sådant vi llkor att köpet förfaller om det
icke av köparen accepterats före 1 apr il 1 963, v ilke t

skull e

ske genom erläggande av köpesumman. Landskaps styr e l s e n har
v id are för bundit sig att i fall av köp erl ägga 5

% ränta

från

den 1 februari de tt a år varjämt e köpesumman bund it s v i d levn adsk ostnadsindex med index för s i st lidne januari såsom gruna
index.
P å grund av förenämnda rekommendation och då det är av
st or betydel se at t kunna bevara lövängs:oIJITåde t på l ägenheten
samt då denna nära ansl uter sig ti ll det tidigare naturskydds
området på Nåtö ävensom priset måste anses skäli gt har l andskapss t yre l sen beslutat föres l å erforderligt ans l ag för full fö lj ande av köpet.
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-1 211. Huvudtite l n. Understöds l ån.
III. Särskil da ans l ag.
11 Ht. III d. Amorteringslån för turismens främjande.
Tillägg - .
I budgeten för år 1 955 upptogs för första gången ett ans l ag
med förevarande ans l agsrubrik. Anslage t ti ll kom på grund av
en skrive l se från Ålands Turistförening vari fören ingen för e -

·I

s lo g utgivande av amorte ri ngs l ån för nybyggnad, förstoring
och förbättrin g av härb ärgerings - och förp l ägnadsröre l ser
avsedda för turiständamål. Landskapsstyre l sen ansåg emellertid att dylika l ån kunde ut g ivas endast för nyby ggna d e ll e r
förstoring av byggnader 1 avsedda att härbärgera turister.
Landskapss t yre l sens motivering god känd es av l ands tin ge t.
Under de senaste åren har turisternas krav på ökad komfort
stigit i hög grad . De på Åland ve rk samma pensionaten och
övriga turisthärgärgeringsrörelserna a r betar ofta sedan gammalt i byggnader där turist erna ic ke kan erbjudas t illr äckl igt hög standard. I den hårda konkurrens en på området är
detta en stor nackde l, som så småningom kommer att inverka
menligt på turistinkomsterna. Till behandlinge n av ansökningarna för turistl å n ha l a:::dskapsstyrelsen på g rund av den
tidigare motiv e ringen för l ånens utgivand e ofta varit tvungen
a v s l å ansökni ngar för förplä gnadsrör e l se r e huru det konstaterats att dessa i vissa fall kunde varit li ka berätt i gade
ur utkomst - och turistsynpunkt som för e nbart härbärgering
avsedda byggnader. I anseende härtill föreslår l andskapsstyrelsen att lånen för turismens främjand e finge utgivas för
n ybyggnad 1 förstor ing och förbättring av byggnader avsedda
för härbärgering och fö rpl ägnad av turi ster samt i undant ags fall,

ef t er prövning, även för andra ur turi s tsynpunkt l ämp-

li ga i nvesteri n gar.
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Ti ll

Ålands landsting.

Av motiveringen till landskapsstyrelsens framstF.illning med
förslag till första tillägg till ordinarie inkomst-- och utgiftsstaten för landskapet Åland under 1963 fram~år,att landskapsstyrelsen
inte kommer att subventionera bilfärjetrafik på linjen Gustavs Åland detta år, i varje fall inte om det erfordras ett treårsavta.l
för att få trafiken i gång . Befollmingen i de öståländska socknarna
har under ett par 8rs tid knutit stora förhoppningar till den planerade provisoriska färj trafiken, och besvikelsen är nu mycket sto-r.
Kan trafiken in te ordnas enligt- de uppgjorda planerna, bör andr8 utvi=igar till förbättringar sökas . Enligt undertecknades förmenande
kunde en avsevärd förbättring av trafiken ernås,om Vårdö-färjans turer
utsträcktes till Kumlinge,helst tre eller fyra dagar i veckan. Detta
borde kunna ske utan att trafiken på Vårdö försämrades. Ett villkor
är dock, att ett färjfäste för 8ndamålet bygges på lämplig plat-s i
Kumlinge. J:!;tt provisoriskt f ärj fäste av sa1runa slag som det i Sot tunga
beräknas kosta cirka 20 .000 m2rk.
Med hänvi snin.a till det anförda få underteclmade vördsamt föreslå,
att Lendstin,cret ville i första till8gget
till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten
för landskapet ÅlBnd under å r 1963- i.nför:::i
ett 2.nsl e,g om 20.000 mark för anl2.ggBnde av
ett nrovisoris.ct f ,::.;r.j fäste i Kumlinge.

Ma ri ehaTI.n, den 20 mars 1963 .
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