
· A l ' a n d s 1 a n c1 s k a p s n ä m n c s 

framställaing till Ålands landsting med förslag 

om utverkartle av ett extraoroinarie statsbidrag 

N;o 26/1947. till täcka.nde av laneskapets andel i kostnaderna 

·a-

för byggandet av ett centralsjukhus för landskapet 

Åland. 

Den 28 innevarande november inlämnace.byggnadskommissionen för 

Älands centralsjukhus till landskapsnämnden av professor Paatela 

uppgjorda eskissritningar jämte summariskt kot:itnad-sfiirslag till 

n 

det planerade sjukhuset . Av den ritningarna 1Hfö lj ande skrivelsen 

framgår att byggnadskommissi onen visserligen endast i huvudsak god-

känt dessa eskissritningar men dock anser atc e.xtraorcJinarie stats

därom tt 

bidrag skulle kunna utverkas på grundvalen av dem och att beslut/bo 

a 

de fattas omedelbart. 

Lan~skapsnämnden har vid denna dag hållet extra sammanträde före 

haft ärendet till behandling och därvic , efter att ha hört talman-

nen och mdre vicetalmannen och utan att ha bc.ft tillfälle att 

ens preliminärt granska ritningarna , beslutat göra den av bygg-

nsc s kornmis si. onen önskade frams tä lln..ihgen. Detta bes lut föranlede s 

av önskan att tillmötesgå från landstingshåll uttals.t önskem&_l ooh 



för att intet m?.tte lämnas oförsökt , som kan vara äp-nat att påskync 

centralsjukhusets t oms • -~ illk t Men lana ~ 1{apsna:·'mnden är icke 

om att .Ålandsdelegationen och rikets president äro villiga att p& 

grundvalen av den utredning , som föreligga~ , fatta avgörande i 

det. 

I Det summariska kostnadsförsl~.g, som åtföljer eski ssri tninrarna , 

slutar på 210.000.000 mark . Huruviaa kostnaderna för tomten , vägar 

till och på tomten samt dess planering och inhägnad ävensom för vat-

i 
ten- och avloppsledningar ingå/denna summa framgår inte , någon de-

taljbers.kning av dem har tillsvidare veterligen inte skett , men ö.e 

torde inte kunna stlga ti 11 når; on större procent av t otals umman . 

Någon närmare bestämning av dem kan visserligen inte ske i dett 

nu , men torde ej heller vara nödvändig , eftersom en framstellning 

till Jlandsdelegationen i detta skede självfallet måste utmynna i 

anhållan om ett principbeslut och ett begynnelseanslag . Behovet &V 

anslag per år är svårt att uppskatta , isynnerhet som tillgången på 

arbetskraft och byggnadsmateria.l knappast kan sägas vara god och aet 

är aenna tillg~ng , som bestämmer maximifarten i byggnadsarbetene . 

Beräknas dess.a. för-delade jämt på 4 år , vore minst 50.000.000 marlc ..... 

behovet under första byggnadsåret . Här avses givetvis endast l and ... 

skapets andel i byggnadskostnaderna.. 

Någon särskild motivering anser landskapsns.mnden ej vara av be-

hovet i detta fall , emedan landstinget lika så väl som landskaps-

nämnden torde känna till både det trängande behovet av den p länera.-

de inrättningen liksom ock de legala grunderna för dess åstadkom-

mande. 

Lanas kaps nämnden får därför i anslutning ti 11 vad O'Van framht'.1-

lits här med vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte hos Ålandsdelegationen 

utverka ett extra.ordinarie statsbidrag till 

täckande av landskap:i ts andel i kostnaderna för 

byggandet av ett centrals j ukhus i landskapet att 

utbetalas i ratar , avpassade efter möjligheterna 

att ertålla arbetskraft och byggnadsmaterial , 

dock så att ett begynnelseanslag om minst 50 

miljoner rriark måtte bevil j as för år 1948. 

Mariebamn den 29 november 1947. 

På lannskapsnämndens vägnar: 

Lantråd "l"<l-..Ql.-
Viktor Strandfält, ~~ • 

Landskaps kamrer .ffe 
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