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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s-

s t y_r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting att landstinget mätte återkalla sin 

Nl 21/1955. anhållan ·av den 27.2.1947 om extraor.dinarie 

anslag för byggande ' av bro över Bomarsund. 
' . 

Landskapsstyrelsen får härmed vördsamt föreslå att landstinget 

skulle ingå med följande framställning till Ålands~aelegationen i före-
. ' . '· •. 

liggande ärende. 

Mariehamn den 18 mars 1955. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

~4~ 
Hf~ / cJ"ohansson. 
- I . 

Lantråd 

r;bceee __ . 
Vägingeniör 

Bo Wilenius. 

Uti en till Ålandsdelegationen avlåten framställning av den 27 

· februari 1947 hade landstinget anhållit ·att Ålandsdelegationen ville 

dels fastställa ett _uppgjort projekt för t~afikena ordnande mellan Bo-

marsund och Vård~, dels besluta om utgivande av ett extraordinarie statsl 

bidrag, stort 7.700.000 mark, för byggande av projektets 1 etapp. Denna 

omfattade en bank och en 7 m bro över Bömarsµnd jämte vägar från Bomar-

sund till Prästö samt färjfäste och brygga vid Prästösund. Emellertid 



godkände Å1andsdelegationen icke den .föreslagna. banken på grund av ko 
Mariehamn den mars 1955. 

na.dsskä1, utan beviljade den . 4 april 1950 4.600.000:- för byggande al 
Pä landstingejls vägnar: 

.~ , .. , ...... ,- ( • 

valvbro av armerad betong, varemot beträffande utförandet av de me4 b 
' 

-'~--

bygget sammanhängande övriga arbetena ' separat beslut skulle fattas se Thorvald Eriksson. 

nare. 

Emellertid infordrade Ålandsdelegationen år 1952 av landska 
Evald Häggblom. Lennart Mattson. 

styrelsen ett sådant förslag till bro att detsamma kunde läggas till 

grund för införskaffande av entreprenadanbud. Efter det att den känd 

_byggnadsfirman Monberg & Thorsen i Sverige uppgjort ett detaljerat för 

slag till en bågbro, införskaffades entreprenadanbud, vilka för Monbe 

& Thorsens del uppgick. till 18.000.000;' samt för tvenne inhemska fi~ 
,..... ....... , ,- .. ·"" 

mor till c:a 30.000.000:-. 
,r , ,- ·. 1 r-- ( .... . "' ~ - -

Enär lands.:tingets ifrågavarande framställning av den 27 fe 

ruari 1947 avsåg en annan.. teknisk .. lösning av denna brofråga än vad sen 

re tillkommen utredning anser fördelaktigast får 

landstinget- härmed återtaga if6åga-

varande framställning. Landstinget kommer s 

rast möjligt att inkomma med n.y framställni 

i detta ärende. 


