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s e s framställning till Ålands landsting an-

gå.ende utverkande av extraordinarie statsanslag 

för byggande av skolhu~ _ för ~lands yrkesskola. I 

I landskapslag angående landska~et Ålands yrkesskola av den 29 

mars 1949 (ÅFS 9/1949) stadgas ~ngäen.de Alands y~kes_skolas om.fatt-
., c 

ning och verksamhet, att skolan arbetar ~-e·d tpe 2:-åriga fasta av-

delningar samt minst en och högst två intermittenta avdelningar. 

Inom ramen för beviljade anslag kan an~alet fasta kurser utökaso .. . . 

Skolan -arbetar läsåret 1954-1955 med en f'ast metallarbetare-
I 

avdelning, en intermittent elek~r~~eravdelning samt en intermittent 

sömnadsavdelning. Dessutom bedrives en ~~äils~urp i sömnad. Läs-

året 1955-1956 avses start9 ~ed en fa~t 2-ärig metallarbetaravdel-

ning, en intermittent, 2-ärig sömnadsav~elning .samt en intermittent, 

·- 3-årig bilmekanikeravdelning, varjämte en ny kvällskurs i sömnad 

planeras. 

De fyra dagklasser, som arbeta 1954-1955J äro alla förlagda till 

- olika byggnader, medan skolans kansli är ~förlagt till ett femte 

ställe. De lokaler, som stå _t~ll buds äro även oläm~liga. Så-

lunda saknar metallarbetaravdelningen .helt smedja och svetsnings-
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•1' rum. Smide och svetsning måste därför utföras i filarverkstaden, Ritningar för skolbygget ha utarbetats ay _~Tkit~~t Erik Lind-

Två av skolans klasser sakna helt tvättrum och klädrum. _ _ 
1 

. . v.oos, som >f'ör hela byggnad~företaget med 25. 850 m3 ,beräknat en to-

De nuvarande förhållandena med avseende å skolans lokalitet er talkost.nad om 191.180. 000 mark, vartill kommer ~ arkitektarvoden m. o 

verkar givetvis splittrande på arbetet. Dessutom medföra förhå l .. 6. 700. 000 mark • . Hela skolkomplexet ~omfattar enligt arkitekt Lind-

1 d . n att skol~n icke kan träda i full verksamhet på det sätt an e a, -
roos' förslag följande& 

gällande yrkesskollagstiftning förutsätter och tidsförhållandena Skol byggr+a den: r 

kräva.-
- .Administrationsavdelning 

Beträffande behovet av en yrkesskola torde icke annat behöva Gymnastik- . och samling~sal 1.500 " 

anföras än att metallarbetaravdelningen nödgades avvisa 1/3-del ·' Gossavdelning . 10.100 " 

av de anmälda eleverna vid senaste intagning. Av 33 anmälda till Flickavdelning 5.550 11 

sömnadsavdelningen måste 19 avvisas för utrymmesbrist. Skolans l't Skolbyggnaden totalt 21. 650 m3 

elevantal 1954-1955 är femtiotvå. Så sna~t skolhus och elevhem Elevhem och lärarbostäder 4.200 Il 

kunnat byggas, räknar skoldirektionen . med a_tt elevantalet komrn er Yrkesskolan totalt 

att fördubblas. 
_ ~anq.ska~l3~styrelsen har vid sammanträde den 29 december 1954 

Landskapet har för Ålands yrkesskola dels som -~onation erh~) fastställt de uppgjorda ritningarna till qen d~l _de gälla skol-

tomter av Marie hamns stad, dels inköpt en tom;t av staden för sk by-ggnaderna,, . medan landskapsstyrelsen, icke ·ansett s .ig kunna fast-

lans behov. För sistnämnda tomtförvärv har Ålandsdelegationen ställa ritningarna för bostadsbyggnaden ·utan vissa ändringar. På 

tidigare beviljat ett extraordinarie statsanslag, vartill Repub grund härav . . har landskapsstyrelsen beslutat uppdela bygget på 

kens President bifallit. Ifrågavarande anslag qar redan influti' tven~e _etapper sålunda, att till .första etappen hänföres hela 

till landskapet. 
skolbyggnaden inklusive gymnastiksalen, medan bostadsbyggnaden 
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lämnas till andra etappen. 3 % fördyring 

För möjliggörande av byggets igångsättande har landskaps- Utjämning 400&-

styrelsen för landstinget beslutat föreslå utverkande av ett I etappens byggnadskostnad 161.010.000:-

extraordinarie statsanslag för byggande ·av först~ eta~pen samt Härtill komma ytterligare arkitekt-.. 

för erläggande av arkitekt- och övriga arvoden beträffande bägge arvodena samt kostnader för. säFskilda ; 

etapperna. Härvid har landskapsstyrelsen utgått från de av arki~ b~räk~ingar för konstruktion, sanitets-

tekt Lindroos g.jorda kostnadskalkylerna men ha de beräknade bygg. teknik m.m., som. beräknats för hela 

nadskostnaderna. förhöjts med 3 % i anledning av att bygget kommer bygget till 6,7 miljoner. D§. bygget 

att utföras i t~enne ~apper. Enligt arkitekt Lihdroos' utlåtande sker i etapper, torde kostnaderna kom-

innebär byggets. uppdelande . i ~tapp~r att kostnaderna stiga med ma att i någon män stiga. Det torde 

3-5 %. ej vara möjaigt att uppdela dessa 

I etappens byggnadskostnader bliva härvida kostnader, varför anslag upptagits 

Administrationsavdelningen för bygget i dess helhets 

(centralkroppen) 33.750.000:- Arkitekt- och övriga expertarvoden 

Gossavdelningen för etapp I och II 1.000.000:-

(södra flygeln) 67.670o000l- . 168. 010. 000 mk. 

Flickavdelningen Då yrkesskolan arbetar under synnerligen primitiva förhål-

(norra flygeln) 44.400.ooos- landen med avdelningarna spridda i olika upphyrda lokaler i sta-

Gymnastiksalsflygeln 10.500.0001- den, är byggnadsfrågan brådskande, varför landskapsstyrelsen vörd-

156.320.oooi- samt anhåller, 
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att Landstinget måtte hos Ålandsdelegationen Förslag 

anhålla om ett extraordinarie statsanslag, stort till framställningi 

161.010.000 mark, för byggandet av första etappen "Till Ålandsdelegstionen 

av Ålands yrkesskola samt 7.000.000 mark för ar-
från Ålands landsting. 

kitekt- m.fl. arvoden för bägge byggnadsetapperna, I landskapslag angående - - - - - se ovan - - - - - -

eller ett sammanlagt anslag av 168.010.000 mark. är byggnadsfrågan brådskande, varför landstinget vördsamt an-

Mariehamn den 16 februari 1955. håller 

På landskapsstyrelsens vägnara 

Lantråd~ ,U.,~ 
- I 

Hugo- Johansson. 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet 

Åland ett extraordinarie statsanslag, stort ett-

hundrasextioenmiljonertiotusen mark för byggande 

av fiörsta etappen vid Ålands yrkesskola ävensom 

Landskapskamrer 
Martin Isaksson. · s ·gumiljoner mark för arkitekt- m. fl. expertarvoden 

för första och andra etappen av byggnadsföretaget, 

eller ett extraordinarie statsanslag om samman-

. ' lagt etthuhdrasextioåttamiljonertiotusen mark • 

iVIariehamn den 1955· 

På Ålands landstings vägnara 

Il 


