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framställning till Ålands landsting N:o 23/1950
med förslag angående uppförande av boste.dsbyggnad
N:o 23/1950.

vid Ålands centralsjukhus

an

11

för sanatorieläkaren.

Från byggnadskornmissionen vid Ålands centralsjukhus, har till gt
landskapsnämnden inkommit en skrivelse av följande lydelse:
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"Till .Ålands le.ndskapsnämnd.

Uti brev den 29 oktober 1948 (Nr 13531/Y) till Ålandsdelegati oj
nen meddelar Ministeriet för Inrikesärandena att Republikens

Presi ~
/g

dent vid föredragning i statsrådet stadfäsb Ålandsdelegationens be •
slut, ~å grumd av vilket landskapet ·Åland tillkommer ett extraordinarte statsbidrag såsom begynnelseanslag för uppförande av
centralsjukhus för landskapet i enlighet med av le.ndskapsnämnden
antagna och av byggnadsstyrelsen förordade byggnadsprogram.
Enlikt punkt 2 uti de villkor, som därvid fastställts, "ske.11
byggnadsarbetet ordnas i etapper sålunda, att sjukhusområdets iordningsställande, vatten- och avloppsledningar, ep1dem1avdelningen, tuberkulose.vdelningen och ekonomiavdelningen jämte värmecentral under det förste. byggnadss kedet komma ti 11 utförande."
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I enlighet med de entreprenadkontrakt, som sjukhusets

byggnads~

som skola utföras under första byggnadsskedet, finge

kommission uppg.jort med entreprenörerna och vilka kontrakt godkänts
av byggnadsstyrelsen, skall till första 8yggnadsskedet hörande bygg-

. utökas med en bostadsbyggnad för sanatorieläkaren.
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Enligt av fackman uppgjord

kostnadsberäkning komme till uppföran

nader vara färdiga för avsyning den 1.3.1951. Nämnda datum torde så-

det av sagda läkarbostad att åtgå ungefär 4,950j000 mark, vari inbe-

lunda tuberkulosaDdelningen kunna tagas i användning. Därvid möter

räknats en panna för oljeeldning enär det nu .ioke vore ändamålsenligt

emä.lertid den svArigheten att någon, läkarbostad icke finnes uppförd

att genom eärski ld tunnel draga värmeledning från sjukhusets värme-

enär byggnadet av läkarbostäder icke ingAr i första byggnadsskedet.

central. Då kommunerna skola till en början bidraga med en åttondedel

Den såsom tuberkulosläkare på Åland valde , dr. Erik Nordström ,
.

av de beräknade

byggnadskostn~erna,

eller med mk. 817 , 500:T få vi

.

'

som tillträder sin tjänst den l inkommande augusti, har kunnat be -

vördsamt anhålla att

redas tillfällig bostad till den l m_a j 1951 i en privat lokal~ men

även måtte framställa

la~dsk~psnämnden

hos inkommande extra landsting

därefter är hans lokalfråga olöst. Dr. Nordsträm ' anser dessutom a tt

om erhållande av

det för v~den av sanatoriets patienter vore nödvändigt att läkar en

till ett belopp av 4 , 332,500 mark såsom anslag för

bor i sanatoriets närhet.

uppförande av sanatorieläkarens bostad.
Mariehamn den 24 juli 1950.

Med hänsyn härtill och då ' till sjukhusbyggnadsprogrammet i de ss
helhet hör uppförande av fyra läkarbostäder , fAr byggnadskommisst o·
nen härmed v6rdsamt anhålla att landskapsnämnden ville vidtaga så·

nytt extraordinarie statsbidrag

På byggnadskommissionens vägnar:
Ordförande

Hugo Johanss en
Hugo Johansson

dana åtgärder
att de i punkt 2 uti villkoren i Ministeri t s för in-

Sekreterare

Thorva l d Eriksson
Th orva ld ErfJ ks s on "

rikesärandena ovannämnda skrivelse angivna arbetena,
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Med förenämnda skrivelse bifogades ett intyg sålydande:
"Då behandlingen å det nya sanatoriet på Åland blir såväl medicinsl

för uppförandet av förenämnda bostad.
Mariehamn, den 25 juli 1950.

som kirurgisk är det enligt mitt förmenande absolut nödvändigt att
läkarbostaden genast från början är belägen på sanatorieområdet, i
synnerhet som till en början tuberkulosläkaren blir den enda läkar9Q

På lan~sk~psnä~ens vägnar;

LantrM
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\'(~~~ .
ViktOr Strandfält
t.f.landskapskamrer rare

på sjukhuset.

Thorvald Eriksson

Röykkä 30/Vl -50
E. V.Nordström
med.lie."
Landskapsnämnden anser byggnadskomm1ss1onens förenämnda anhållan
vara fulit motiverad, varför landskapsnämnden härmed vördsamt rare slh:

att ' landstinget måtte utverka rätt för byggnadskommissionen att under första byggnadsskedet uppföra en bostadsbyggnad för sanatorieläkaren vid
Ålands centralsjukhus, ävensom
att anhålla om nytt ex»raordinarie statsbidrag
till ett belopp av 4,332,500 mark såsom anslag

