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e s framställning till Ålands lands 

N:o 23/1956. ting angående utverkande av extraordinarie 

anslag för byggande av balkonger på lasa-

rettsbyggnaden vid llands centralsjukhus. 
( .;, \ 

Sedan chefsläkaren vid llands centralsjukhus medels skrivelse till 

Ålands landskapsstyrelse framhållit nödvändigheten av att balkonger 

vid centralsjukhusets lasarettsbyggnad uppföras, har landskapsstyrel-

sen vid föredragning av ärendet beslutat uppmana byggnadskommissionen 

för .sjuk[l.uset att för ändamålet införskaffa ritningar jämte kostnads-

förslag. 

Ritningarna ha utförts av arkitekt R. Koivula och kostnadsberäknin- I 

garna av byggmästpren F. Lindholm. 

Ålands landskapsstyrelse har sedan vid förnyad behandling av ären-

det konstaterat att kostnaderna för byggande av de planerade balkon-

gerna komme att belöpa sig till 1.750.000 mark, varav på kommunernas 

andel ankommer 326.155 mark enligt följande uträkning: 

Totalkostnader 1.750.000 mark 

Kommunernas andel ~ därav e l ler 875.000 Il 

Fördelat på 110 platser = 7.955 Il 

per vårdplats 
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8jf) Kommu_nernas andel 41 vårdplatser = 326.155 mark Förslag till framställning. 
e '" r .. ~ • • -!: ; .... ... . 

Extraordinarie anslag: 1.750.000 - 326.155 = 1.423.845 mark. "Till Ålandsdelegationen 

·Då balkongerna, vilka äro avsedda att användas· av på_ respektive från Ålands landsting. 

avdelningar intagna patienter under sådana dagar då vädret tillåter Sedan chefsläkaren ••....••...•.••.••• 1.423.845 mark. 

utevistelse, .måste anses · behövliga, har ;J..andskapsstyrelsen, med hän. Då 'balkongerna, • • • • • måste anses behövliga har Ålands lands-

visning till vad ovan· framhållits beslutat för Landstinget vördsamt ting med hänvisning till vad ovan framhållits, beslutat hos Ålandsde-

föreslå legationen vördsamt hemställa 

J. ! at t Landstinget måtte hos Ålan ds- om beviljande av ett extraordinarie 

delegati onen hemställa om ett extraor- anslag, stort enmiljonfyrahundratjugotre-

dinarie anslag, stort 1.423.895 mark , tusenåttahundrafyrtiofem (1.423.845) mark 

för byggande av balkonger på lasaretts. för byggande av balkonger på lasarettsbygg-

byggnaden vid Ålands centralsjukhus . naden vid Ålands centralsjukhus. 

Mariehamn den 19 marB 1956. Mariehamn den 

På landskapsstyrelsens vägnar: På Ålands landstings vägnar: 

Lantråd 

Landskapskamrer ~-~ 
.,. 

Curt Carlsson 


