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Första tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftssdiaten f ör
landskapet Åland under år 1962. (m 23/1962)

samt

a) Landsting smannen Ph. Eklöws finansmotion om anslag för trädgårds- och biskötselns f _rämjande; samt
b) Landstingsmannen Ph. Eklöws m.fl:s motion om beslut att bygga
en bilväg till Långnäs i Lumparland och beviljande av an s lag
för ändamå let.
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Å 1 a n d s
s e s
N2 23/1962.

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 inkom s toch utgiftsstaten för landskapet Åland under år

1962.
Sedan landskapsstyrelsen överlämnat sitt förslag till budget för år
1962 har behov av vi~sa nya anslag uppkommit. De största utgiftsposterna hänför sig till investeringsutgifter. Av dessa observeras främst
1.650.000 mark under 10 Ht. 11~1, Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier och instrument, 3.0001000 mark under 10 Ht.111:3,
Ålands ambhleTande lanthushållsskola för anskaffning av skolbyggnad
jämte inventarier, samt 22.300.000 mark under 10 Ht. V:l,

Vägbyggnads~

och vägförbättringsarbeten.
Den lönejustering, varom till landstinget

inberätt~ts

i landskaps-

styrelsens framställning angående tredje tillägg till inkomst- och utgiftsstaten för år 1961 kommer givetvis att påverka utgifterna under år
1962. Då emellertid vissa lönejusteringar ännu kan tänkas ske under det
löpande året och exempelvis särskilda förhöjningar av ti.m arvoden för
lärare ännu ej fastställts kan det exakta behovet svårligen redan nu
bestämmas. Med hänsyn härtill har landskapsstyrel sen ansett att en v idare tilläggsbudgetering lämpligen kunde anstå. l särskilda fall har
en lönejustering även verkställts räknat fr å n de ls 1 .1 1962 och dels
1. 2 1962. Ålandsdelegationen har sålunda g odkänt de i
narie

budgetför~laget

samband med ordi-

för år 1962 föreslagna nya jämförelserna med mot-

svarande befattningar i riket för trenne tjänster, nämligen landskapsagronomen, forstmästaren och vägingenjören. Landskapssuyrelsen har i
enlighet därmed beslutat höj a löneklassen för dessa . tjänster räknat
från den 1,1 1962 så att forstmästarens och vägingenjörens avlöning utgår enligt 37 löneklassen och landskapsagronomens enligt 36 löneklassen.
Den sistnämnda löneklassificeringen gällGr dock tillsvidare i

avvaktan

på närmare utredning. l enlighet med i riket företagna ombildningar av
Vissa tjänster vid statens läroverk, har landskapsstyrelsen beslutat
inrätta tvenne yngre lektorstjänster i gymnastik i 25 löneklassen vid
Ålands lyceum från den 1.2 1962, medan tvenne lärartj änster i gymnastik
och hälsolära 1 kl. i 22 avlöningsklassen indrages fr ån samma tidpunkt.
Budgetförslaget balanserar på 51.600.000 mark, vilket på inkomst sidan
till huvuddelen täckes av anslaget under 5 Avd.
skattefinansiell utjämning.
Landskapsstyrelsen får vördsamt föreslå,

.I: 1 , Statsanslag för

'
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-2att Landstinget ville antaga följande förslag
till första ti l lägg ti ll inkomst- och utgiftsstaten för l andskapet Åland under år 1 962.
Mariehamn den 14 mars 1 962.
På l andskapss :~~ sens vägnar:

Lantråd

~~ohansson,

Landskapskamrer

~~son:'

I'
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- 3I N K 0 M S T E R.
3 Avde l n ingen.
I . Inkomster av blandad natur.
Övriga inkoms ter av "blandad. natur.
25. I nkomster från forstavdelnin gens arbetsma.skiner

..... . ...

500.000

Summa I kap. 500.000
Summa 3 Avde l n i ngen 500.000

5 Avdelningen.

==============
I•

Finansieringsinkom~ter.

Avräknings- o ch ränteinkoill;ster.
1. Statsanslag för skattefinansiell utjämning
a) Förskott för år 1 962 ••.••••.•.••••••••••••.••.••.•. 51.100. 000
Summa I kap. 51. 100.000
Summa 5 Avde lningen 51.100.000
Summa inkomster mk 51.6 00.000
= =~========================== =

U T G I F T E R.
2 Huvudt iteln. Landskapsstyre l sen.
------------- ------------------------------------------ - - -----I, . Centralsförva l tningskostnad er .

4. Trycknings- och inbindningskostn ad er (förs l agsanslag)

800 .• 000

Summa I kap. 800.000
Summa 2 Huvudtiteln 800.000

5 Huvudtiteln. Undervisnings- och bildningsväsendet.
============================== ====== = ===~======= ====

Il. Folkskolväsendet.
Särskilda utgifter för fo lkskolväsendet.
13. Extra arbetskraf t

(förslagsanslag) .••.••••••..•.•..••

1 80.000

Summa Il kap. 180.000
III. Ålands sjöfarts l äroverk.
11. Mask inlaboratorie rnas driftskostnader .••••.. .•••••..•
Summa III kap. 20.000
Summa 5 Huvudtite l n 200.000
6 Huvudtite l n. Näringarnas främjande.

20.000
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-4I. Jordbruket och dess binäringar samt kolonisationsverksamheten.
1.500 .. ÖOO

28. Anl äggningspremier för nylägenhet (förslagsanslag)
Summa I kap. 1.500.000
III. Den privata skogshushållni ngen.
12. Underhål l och drift av maskiner och rGdskap för arbeten i samband med skogsförbättringar (förslagsans l ag)

eo••••••g•••••oe•o•••••••••••oe••o•- ••

1 .000.000

Summa III kap. 1.000.000
Summa 6 Huvudtiteln 2.500.000
7 Huvudtiteln. Kommunikationsväsendet.
- - - ---------- --- - - ------ - ------------------ - -------------------------II. Väghållni ngen.
2. :Bidrag till kommunalvägar:
3.000.000

a) för byggnad och förbättr i ng (reservationsanslag )
Summa II kap. 3.000,000
Summa 7 Huvudtiteln 3.000.000
10 Huvudtite l n. Investeringsutgifter.
------- ------ ----- - - ----- --- - ------------- - -------------------------II. Hälso- och sjukvården.
1 . Ålands centralsjukhus för anskaffning av inventarier och instrument .•.•• . ••••..•••••.•.•••..••••

1 .650.000

Summa II kap. 1.650 . 000
III. Underv i snings- och bildningsväsendet.
60.00 0

13. Al ands sjöfartsläroverk för inköp av inventarier
14, Ålands sjöfartsläroverk för installationer i maskin0

150.000

av sko l byggnad jämte inventarier • • .•.•.•.••.••••

3.000.000

laboratoriet .......
e "_. • • • • •
15. Ålands ambulerande lanthushållsskola för inköp
0

•

......

0

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

16. Folkskolinspektörens kansli för inköp av inventarier

90.00 0

Summa III kap •. 3. 300. 000
V. Kommun i kationsväsendet.
1, Vägbyggnads- och vägförbättringsarh/ eten (reservationsans l ag) • • • • • • ·•Ote0oO•OOO(OO• O O e t f O e O O • • • • • • ) t • 0 0 f
2 . Anskaffning av vägmaskiner reservationsans l ag
4. Anskaffande av ritningar för trafikbåt till Kökar .•
Summa V kap. 25.800,000
Summa 10 Hu vudtiteln 30.750.000
11 Huvudtiteln. Understödslån.
-- -- --------------------- -- --------------- --- -----------------

22. 100. 000
2.000.000
1.500.000
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-5III. Särskilda ~nslag.
6. Amorteringslån åt Mariehamns stad för utbyggnad av
hamnanläggningar ...................

e ••

0

•••

'

••••

•·

4.350.000

7 . Amorteringslån för uppförande av kommunala vårdanstalter (reservationsanslag) •••••••••.•••••••
Summa III kap. 1 4. 350. 000
Summa 11 Huvudtiteln 14.350.000

10 .000.000

Summa utgifter mk 51.600,000
=== ~========== ================

-6~~1g1j~Q1!Y~~!~g~

-----------------

J__N_K_Q_fil_§~_]_.R._

l.L_Inkomgter_ay_Qland~~-natll~~
Qyriga_inkQmgtg~_ay_Q1gnda1L.ngtu~.L
InkQIDg!g~-f~ån_fQ~gtavdg1ning.e,ng_9rbg!gmagking~.L

Qkning_2QQ.LQQQ_ms~k.L

Forstavdelningens nyanskaffningar av
arbetsmaskiner torde medföra ökade inkomster. Motsvarande ut
giftspost har intagits under ett nytt moment 6 Ht.III: 12 till
ett belopp om 1.000.000 mark. I nuvarande skede är det svårt
att uppskatta inkomsterna, varför dessa försiktigtvis upptagits till sammanlagt 700.000 mark.
lL.T_iLI F_Ll/_.E.L
~=~~~~g~~~~1g==~ggg~~gR~~~~~~1~~~~
I~Qgn!~a1f Ö6Y.f!11ninggn.L

.T~ycknings=_Q.Q.h_in1ligdningg)iQg!nad.e.r-1fJ.....
.Ti1}§.gg_§QQ.LQQQ_ma~k~

Med beaktande av att under 10 Ht.I: 2
i årets ordinarie budget upptogs ett anslag för anskaffande
av off set-dupliceringsmaskin, minskadesanslaget för tryckningskostnaderna. Av utrymmesskäl kan emellertid planerna
på att inkö~a off setmaskinen i detta nu icke realiseras varför anslaget föreslås höjt.

~=~~~~~~~~~1g=~g~~~~~~g1g~~;=g~g=~~1gg1g~~~~~~gg~~=
JI....__~Q1kgkQ1y~ggndg!~

i_Ht.I~:

13.

~ärski1dg_g!gift~r_ftir_fQ1k2kQ}y§ggnnet ....

KQg!n9de~_ftir_g~1~s-~rgona1-1fJ..Momentet

nytt.
fJ1g1ag_1~Q~QQQ_ma~k~ För att kunna verkställa flere inspektioner och för att övervaka användningen av för folkskolväsendet beviljade bidrag bör folkskolinspektören beredas hjälp
med byråarbetet. Motsvarande anslag har beviljats i riket,
där vanligen tre inspektörer gemensamt delar en ~yrå. I enlighet därmed föreslås ett anslag motsvarande avlöning för en
renskriverska med en beräknad arbetstid om 13 veckotimmar.
II~_Å1andg_gjtifar!glä~Qyg~k.L

l-H.ia.III~ 11.....M2~inl2hQ~atQ~ie~nag_Q.~if!skQg!nadg~.L
.Til}~g_.2Q.LQQQ_mark~
Momentets rubrik ändrad enär de lö ~
pande kostnaderna även för kyl- och el-laboratorierna lämpligen påföres detta moment.
Under förutsättning att anslag beviljas under 10 Ht.III: 5
för komplettering av maskinlaboratoriet kommer driftskostnaderna att stiga med cirka 10.000 mk. För smärre reparatio-

2 !J-G
-7ner i el-laboratiriet föreslås därutöver 10.000

mk ~

~==~1}~~2:~~j_:· 2~.'!JH~J:~gg-~rr_:;r:§~)~:g~g-,j§~g~=
J:_,_JQ.X:ilbr.JJkQ1_2rJ:L.cl~2g;_J:2in§:.r~.. nga~.....a.QJn.i_kQ1QD.i)?a tiQn sv.§I:KsI?m=

hs:.t.0.n..-_
.§....li.t.,J.;,..Z~,,,.

Anl§iggr!..1.ng~:pr$..IDi&i;r;:_f..9.r_ny:Jf::,_g_s:,nhLt_l.f.2_._ Momentet nytt"
.lill.819P.:._l~5.9.Q_,_QQQ_m:: r:L\_,._

Anslag för i

!"'.åi har tidigar2 i cl;:e observerats

rubriken nämnt ä.nda-

landsl::2pets budget, mer:

j_

efte:o det eri. ansölrni-: rm a nläggningsp::."'cmier för ny lägenhe t inkommi ·c ti 11 land.sl.r.apss t y::-olfJ8n har momP,ntet s upptagande aktu
l iserats.

Ansökan har ingivits av bebrukaren til l Norr-

holmen odlin gslägenh8t i

Sa ltvik 9 och denna torde väl fy lla

villkoren för tilide!..ning av en sådan premie, som§ 48 landskapslagen om disposition av jo r d (ÅFS

9/59) förutsätter.

Ans l agets belopp k2n 2nnu icke a ngivas förrän vederbörlig röjnings- och byggnadspl 2n jämte kostnadsförs l ag utarbetats.

:En unc:e:färlig up:pfattning fås av § 52 jorddispo-

sit i onsförordningen (ÅFS 20/61), s om anger maximibe l oppet
ti ll 1.200 .000 mark

oc~

maximala röjningspremien till 72.000

e ller 90.000 mk/ha beroende på om väg- elier täckdikning
utföres.

J.I1 ....ll~rL;::;:i""y.s.t.~L.§~Qg.s.hJJ.Qhå11nin_ggn.,,_
9._H.t. ...III;..1.2.......

.1Jnil.§.J::hi111_2.Q.b_r -~_-:.i;f:':!__gy_!]1B..f.1l~i.n.~;r_Q_Q.h_J2.§.Q.§K.QJLf QJ.'._2rb~ t föLi
.§§illQ.QllsJ_fil§.9,_s.k2KS~ .Q.I:hg.1.t.~~i.ri.g~,:c _ _(_fJ,_._ Momentet nytt •
An~lgg;_l-L.Q.QQ_._,QQ.Q_JllaJ-:J..~ ,

Utgj_fterna för underhåll och drift

av forstavdelnin gens 1'18.skinpar k har i huvudsak tid i gare psfört s ans l aget under 6 Ht.

III ~ 10~

Främjande och tillsyn

över den privata skogshu sh<.'lllningAn.
parken, som f.n.

Utökningen av maskin-

omf atta:".' bl.a , trakter, motorröjningssåg,

barkmaskin och gU:mrnihJulsva gne.:::-' 7 hcir medföTt ökade driftsko stnader~

vilka ej oör :påf öras 6

hä.nf örc:. s ti 11 ett r,!:.-i.rsk:L l t moment .
har uppta g its undo.-:' 3

A~,-a.,.

I~

Hto~·:.:: 1~

1 0? utan l ämpligen

Ihkdmsterna av maskinerna

25.

7__J]~~~Q,t_;i~~l:r:!.'.:.K9.~~~1fl:i.:.~9~lQJ'.lf?YEiS?§DQ~:L_
J.J;_,__yg:L:;hE:\JJ:ntn~?:i::i...._

LH.:L...ll.;2.._

J3-i.QI:ag_1U1_lrn.mTil1d2r...~~Y.3,fS.?.T:.

g:iJ __f.Q_;:;:_:Qy;g-gn2.(L.R.9-b-~. f.C?rl1.~L:t.1x:ing_i_;r1""
__Tj_ 11.i;'i:g,g;_.,J _c_.QQQ_,,_QQ_Q_m.::c}L.__ .___ I stånd s ä t tandet av de kommuna 1-

vä.gar 7 . som
rask fa rt.

fö Tk laJ~ ?-:c s fö:.:'.'

byc;d2v?,e;sr h 2 r fortskr idit j_

Detta har h2ft till följd Rtt d 2 i

budgeten

up:r,ta gna ans l age;'.l vi sat si g ot:Lllräckliga 7 varför utbetal-

-8ningen av beviljade anslag i vissa fall uppskjutits med
ett eller ett par år. Emellertid har i riket i den slutliga budgeten för år 1962 anslaget höjts med cirka 20 %
jämfört med det belopp som upptogs i regeringens förslag
och vilket legat till grund för landskapets vägbudget. Med
anledning härav föreslås en motsvarande förhöjning.
~Q=Mg~g~~~~~}@=~g~~§~~~~g~§g~~~!~~~=

1.I. . H§l.sQ=_Q..QfL.§'lj,JJ~Yå.J:df.n.....
1Q_H~~IILl~

Ål~n~~-Q.m11LB1§j~hY§_fö~_Bn§kaffning_aY_i.nY~..n.ta;ci.fil:_Q_QU

· :t.n_s t;cmrrn.n.t ....:.
1i.11§:gg_1.....§.2..Q.4..QQQ_mgr:ck. Medicinalstyre1-sen har i en
promemoria av den 2 januari detta år uppmanat samtliga sjukhus att upprätthålla ett s.k. katastroflager i avsikt att
effektivisera möjligheterna till snar hjälp vid ev. större
olyb~or, samt för att förhindra att verksamheten störes
på grund av yttre omständigheter. För centralsjuk.husets del
finnes tillgång till det erforderliga reservmaterialet
f ~rutom :r'ö n tgenrör. För anskaffning av nödiga röntgenrör
erfordras ett tilläggsahslag om 1.650.000 mark.
~~~=~g~~~~~~g1g~~;=2~Q=~~1~g~g~~~~§~g~~~~

.

JO.J1~IIIL.1J.Aland§_§jQfa~]fl1~rQyg;ck_fti;c_inkti~-aY-1nYf.n.t2~igr_._ Momentet

nytt •
.An§lag_.§Q.._Q.QQ_m.~u;:k... På grund av ökad ti llströmni11;g av
elever erfordras anslag för inköp av 10 nya pulpeter4
10 Hi.&.,IIIL14 .. Ä.}anQ.gL.§i.Qfg.rtsl§:;rQY.e.;ck_fQ;c_inata.llatiQ.i;;m;c_Lma.s.kin.1aborato;ci.§..t_,_
All.§1ag_12.Q ...QQQ_m.ar:k . Rederiaktiebolaget Asta har till
sjöfartsläroverket donerat ett dieselag~regat om 7,5 kW.
Maskintekniska avdelningen har tidigare icke haft någon egen '
förbränningsmotor till förfogande för maskinlaborationerna •
.Denna brist har delvis kompenserats ge:q.om besök ombord på
fartyg och vid k:r:-aftstatiol'len i Mariehamn. Med lämplig
ttlläggsutrustning erbjuder nyförvärvet dock en hel del
~öjligheter till laborat ionsövningar.
Kostnaden för installationerna och smärre reparationer har beräknats till
cirka 150. 000 mk, vari ingår bl. a. 50. 000 mk för röJ;'.i nstallation~r jämte mätare.
36.000 för el-installationer och
36.000 mk för reservdelar.
12-Ht...lII: l.5... Å.lan.d.s.:_2J11h11l~:can.d.sLla11.:thll.shä 1, l _s,sk;Q la ._f ö_;.:' inköJJ. _av _skol bygg;::
:nart_Q.Qh iny~rr.ta;ri,g;r_._ Nt~me ntet nytt.
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-9.fill.§.lgg_J.&.QQQ.&.QQ,Q_filark . Ålands lanthushållsskola inledde . si
verksamhet år 1919 som fast skola på kronofogdebostället i
Sund, Tosarby.

Skolan ägdes då av en garantiförening.

1

I

Un-

der sin fasta tillvaro besöktes skolan av elever från hela
.År 1925 måste emellertid garantifören;ingen av- [

landskapet.

stå sin dispositionsrätt av bostället åt dåvarande innehavaren av kronofogdebefattningen i landskapet.

F:rån .detta

är blev även .Ålands la,nthushållssl{Ola hemlös samt inledde
sin ambulatoriska verksamhet.

Denna verksamhet fortlöpte
~orm

normalt och skolan i dess nya
att fylla.

ansågs ha en stor upvgift1

Utvecklingen ledde emellertiq småningom till

attl

garantiföreningen mätte allt större svårigheter att få
.År 1944 vände sig även g aran- ,

lämpliga lokaler för skolan.

tiföreningen till landskapsstyrelsen med en anhållan att skolan måtte övertagas av landskapet.
och med år 1948.

Sedan dess har skolan arbetat som ambula-

torisk i landskapets regi.
på två 4 1/2

Så skedde även från

Skolans verksamhet är uppdelad

månaders kurser.

Höst~ursen vidtager den 15

september samt vårkursen den 15 februari.
har i

stort sett varit tillfredsställande .

Elevfrekvensen
Under de senaste

tio åren har skolan i medeltal besökts av 19 elever per år.
Nu har emellertid en ohållbar situation uppstått.

De loka-

ler som numera kan uppbringas för sk9lans behov är i regel
av sådan beskaffenhet att de inte närmelsevis kan betecknas
som drägliga.

Genom att skolan är i

avsaknad av

n~digt

elevinternat måste eleverna rekryteras från den kol)lmun., i
vilk en sko lan förlagt sin verksamhet.
gäng

stä~la

Detta kan mången

sig svårt och då isynnerhet beträffande

vårkur~

sen.
För att kunna skapa någorlunda tidsenliga förhållanden
för skolans verksamhet måste förty skolans arbetsform
ändras från ambulerande till fast,- · Landskapsstyrelsen har
undersökt olika möjligheter i detta avseende, b.a. att kunna förlägga skolan som fast till Jomala b y.
kan

d~tta

I detta nu

emellertid förverkligas endast genom att en helt

ny :skola uppföres. Detta skulle emellertid kräva dryga
kostnader samt skulle lång tid ännu återstå förrän skolan
kunde komma under eget tak.

I syfte att snarast möjligt f å

skolan fast har landskapsstyrelsen inlett una:erhandlingar
för att förvärva Saltviks prästgård jämte gårdsbyggnad och
nödigt tomt- och trädgårdsområde.

De lokaliteter, som ge•

I

2.99

1

-10nom detta köp skulle erhållas, är något så när tillfredsställande för skolans behov.

Endast smärre reparationer

och nyanskaffningar erfordras.

Av det observerade belop-

pet skulle 2. 100.000 mark användas för inköpet, 500.000
mark för anskaffning av inventarier till elevinternatet och
resten 400.000 mark för ofrånkomliga reparationer.

Övriga

och mer omfattande reparationer skulle få anstå till dess
nödiga erfarenheter erhållits av en fast lanthushå llsskola
i l andskapet.
1.Q_R1~III~lQ.EQ1k~k olin~~gk1Qrgn~_kan§1i_fQr_inkilD_ay_intgnt2ris~~ Mo-

mentet nytt.
hn~1ag_3Q4QQQ_mark~

Intensifieringen av folkskolinspek-

törernas verksamhet, varom nämnts under 5 Ht.
bär även inrätt ande av särskilda byråer.

II ~

13, inne-

Då landskapet

redan upprätthåller ett kansli erfordras för den extra
arbetstiden endast mindre kompletteringar av inventarierna.
Det föreslagna anslaget avse r inköp av bl.a. skrivmaskin.
Y~_KQ.m.m~nika1iQn~~~~fil1dg.t.~

1O_H.t--YLL.. yggl2yggnail§=..-Q.Q!.LY§:gf.Q;r}2§1 triM§9I:l2.§.i.§.n_i.rl...
1i.l1§gg_22~JQQ~QQQ_ma;rk4

Vägbyggnadsutgifterna i riket

under år 1961 kunna uppskattas till 27 miljarder mark,
varför landskapet för samma ändamål, grovt räknat, kunde
använda 135 miljoner mark.

Emellertid beviljades under år

1961 84,4 miljoner mark vägbyggnadsmedel, vartill bör läg gas 20 å 25 miljoner mk för i extraordinarie väg i medeltal under de senaste åren beviljadeanslag, eller aammanle.gt
ca 110 miljoner mark.
Då i landskapet finnes ett l atent behov av att förbättra vägnätet föreslås upptagande av sammanlagt 17.300 .000
mark.

Av denna summa föreslås 10 miljoner mark för färdig-

ställande av vägbanken över Svibyviken, 6 miljoner mark
för förbättring av l andsvägen till Hammarland vid den s.k.
Svinryggen i Jomala, samt 1,3 miljoner mark för reservarbeten.

För påbörjanffi av förbättrin gsarbetena på vägen

Godby-Grelsby föreslås 5 miljoner mark.
Anslagen motiveras med att den del av den blivande
landsvägen sö:ier-om flygfältet, vilken bygges av väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen blir färdig under sensommaren och
att landsvägen vid Svinryggen befinner sig i undermåligt
skick medan vägen på ömse sidor därom är ombyggd och i gott
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skick.
På grund av pågående unders ökningar för en byggnadsplan
för Godby har Grelsbyvägens planering försenats, varför
vägarbetena qär icke kunna påbörjas tidigare än instundande höst.

I
,I
I

,An~kEffning_9y_yggm9~kin~r._ir.l~
1i1lggg_2~QQQ~QQQ_.mEr.k..&.

På grund av i riket förhöjda
anslag föreslås ett tillägg om 2 miljoner mark. Anslaget
avser anskaffning av ett motordrivet elverk. Detta beräknas· bli va fördelaktigare än att för de numera el-drivna
gruskrossarna låta draga el-ledningar till avlägset belägna
grusgropar .
.Anskafining_gy_r:i1ninga~_för !~afikh~1-1i11_Köka~~

Momen-

tet nytt •
.@..e.1.sg.....:1....2.QQ..&.QQQ_.mar.k~

Förutom att m/s "Käkar", som nu
upprätthåller trafik på linjen Kökar-Sottunga-fasta Åland,
oörjar att bliva överårig, har den sommartid visat sig vara
för liten samt vintertid för svag för att upprätthålla trafik sä snart fast istäcka har bildats på dess rutt. Frågan
om anskaffandet av ett nytt fartyg i stället för den nuvarande m/s "Kökar 11 är därför aktuell och har landskapsstyrelsen anskaffat skissartade ritningar för ett nytt fart yg .
Dessa komma i första hand att tillställas berörda kommun er
i och för utlåtande. Enligt skisserna skulle detta bliva
29.75 m långt, 7,0 m brett och 2, 75 m djupgående och kunna
taga ombord 2 st lastbilar och 3 st personbilar, alt. 9 st.
personbilar samt 86 personer i salongen. Fartyget . skulle
erhålla ett lastrum på ca 35 m2 samt förses med en 500-600
hkr maskin. Pri se t har kalkylerats till 75-80 miljoner
mark.
Dels för införskaff ande av likvärdiga anbud, dels för
ärendets behandling i och för erhållande av extraordinarie
anslag torde det vara nödvändi gt att erhå lla mera ffxakta
ritningar samt specifikation för fartyget, varför föreslås
att för detta ändamål skulle upptagas ett anslag om
1.500.000 mark.
11_H~L_ITD~~~§~Qg§1~DL
III+-B~rskilg.a_anElag~

ll-H.t...III;_.6_._ ..AID.Qr:t.aringslån__ä:t_Mari.ahamns . stad _f .ör _utbyggande_1;:1v _hamna11=-..
läggninga~~

Momentet nytt.

I
I

-12Anslag 4.350.000 mark. Under åren 1960 och 1961 har Mariehamns stad beviljats sammanlagt 12.200.000 mark lands kapslån för färjhamnens utbyggande. Dennas I etapp är numera slutförd och har kostnaderna stigit till 33.101.783
mark.Lånen ha beräknats till 50

% av

de för de olika

deletapperna beräknade kostnaderna, varför föreslås att
ett anslag om 4.350.000 mark upptages att utgivas som lån
åt staden på samma villkor som tidigare.
11 Ht.III:7.

Amorteringslån för uppförande av kommunala vårdanstalter
~

Momentet nytt.

Anslag 10.000.000 mark. I inkomst- och utgiftsstaten för
åren 1960 och 1961 har under vartdera året observerats ett
anslag om 20 miljoner mark, avsett såsom lån för uppförande
av Ålands kommunalförbunds för ålderdomsvård nya åldringshem
i

Jomala. Sedan byggnadsarbetena slutförts har lånebelop-

pet om sammanlagt 40 miljoner mark lyfts i sin helhet.
Styrelsen för kommunalförbundet har sedermera hos land,
skapsstyrelsen anhållit om ytterligare lån om 20 miljoner
mark, förebärande ekonomiska svårigheter sedan förbundet hos
folkpensionsanstalten, av ansökt lån om 50 miljoner mark,
beviljats endast 25 milj oaer mark.
Av förebragt utredning framgår att byggnadskostnaderna
stigit till cirka 133 miljoner mark. Av detta belopp har
I

80 miljoner mark kunnat täckas med långfristig kredi't , medan 34 miljoner mark utgöres av kortfristiga lån och . 19
milj oaer mark uppdebiterats av medlemskommunerna.
Med hänsyn till att kommunalförbundet icke lyckat'.? erhålla långfristig kredit i önskvärd utsträckning och då det
ej heller varit möjligt att belasta kommunerna med ytterlig
re kostnader för sjukvården, föreslås att kommunalförbundet,
på i övrigt samma villkor som tidigare, 20 års amortering
och 3 §ränta, beviljas ett tilläggslån om 10 miljoner mark.
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Hösten 1961 inledde Ålands Fruktodlareförening musttillverkning i
en för ändamålet inredd byggnad i Finström Godby. C:a 15 . 000 kg äpplen
förädlades till c:a 5000 1. must.

Totalkostnaderna för musteriet steg

till 1.070.000:-. Dessa kostnader har Fruktodlareföreningen finansierat på följande sätt: lån 770. 000 :- , bidrag från landskapet 200. 000 ·: samt 100,000=-i bidrag från Fin st röms kommun. Under innevnrande år måste ·eme llertid en ny fruktpress anskaffas till ett offererat pris om
450.0 00 ~ -

samt en flasktvättningsmaskin för c:a

vest eringar äro ofrånkomliga

100~000 :-.

med tanke på en framtida

utvidgad must -

tillverkning. Då det visat sig att inresset för föräd·ling
till must är i

stigande vill även

Dessa inav äpplen

fruktodlareföreningen tillmötesgå

det ta intresse . Ålands Fruktodlareförening är emellertid en ideell
föreni ng med endast 26 aktiva medlemmar och kan förty föreningen inte
heller ikläda ~ig alltför stora skulder.
Me d hänvisning till ovanstående får jag vördsamt anhålla
att Landstinge t
narie inkomst- och

i första tillägget till ordiutgift ~ staten

för landskap et

Åland under år 1962 1 under 6 : I:ll , trädgårds- och
biskötselns främjande måtte observera ett tillägg
om 200.000:-.
Mariehamn den 19 mars 1962.

w~

--

Phirip Eklöw.

I
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Till Ålands landsting
Sedan det nu torde vara klart fDr alla, att Åland inte utan
stort men f a r den ekonomiska utvecklingen kan lämnas på s i dan om den
hjulburna varutrafiken, får inga utvä gar lämna~o~;nyttjade för att
möjliggöra och trygga denna trafik. Förhållandena~~därtill nu utvecklats på att sådant sätt, att ingen behöver tvivla på, att Åland kommer
att garanteras regel bunden långtradartrafik, därest en bil väg bygges
ut till Långnäs i Lumparland, så att en färjhamn omedelbart kan iordningsställas där. Då en d ylik vä g, som kan tillfredsställa mode rna
krav endast kan byg gas av landskapet, föreslår undertecknade
1
att landstinget fattar beslut om att bygga en
bilväg ut till Långnäs i Lumparland och observerar ett anslag på 20 miljoner mark fDx ändamå
let.
Mariehamn den 19 mars 1962
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