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Å 1 a n d s la n d s k a p s s t y-

r e 1 s e s fram.ställning till Ålands 

N9 3ofl956. 
Landsting angående utverkande av extra-

ordinarie anslag för om- och tillbyggnad 

av Ålands lantmannaskola. 

Ålands landsting beslöt den 16 mars 1955 att folkhögskolan och 

lantmannaskolan såsom hittills skola verka såsom självständiga 

skolor, envar på sin nuvarande plats samt att extraordinarie anslag 

bl.a. skulle utverkas för utbyggnad och renovering av lantmanna-

skolan. I stöd av detta beslut har landskapsstyrelsen låtit an-

skaffa erforderliga ritningar för om- och tillbyggnad av lant-

mannaskolan. Ritningarna har uppgjorts av arkitekt K.R. Lindgren. 

Enligt om- och tillbyggnadsplanerna skall den gamla skolbyggna-

den genomgå en fullständig renovering samt dessutom utökas med 

en tillbyggnad i två våningar i storleken 7,4 m x 11,2 m. Till-

byggnaden inrymmer c:a 500 m3 . Kostnaderna för om- och tillbygg-

naden har beräknats till 14.500.000:-. 

I anl~dning av vad ovan framhåll i ts får landskapsstyrelsen 

vördsamt med hänvisning till motiveringen i förslagets text, 

föreslå 

att Landstinget måtte till Ålandsde-
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legationen rikta närslutna anhållan 

om 14.500.000:- extraordinarie an-

F ö r s 1 a g 
slag för om- och tillbyggn.a~uv Å-

Till Ålandsdelegationen 
lands lantmannaskola. 

från Ålands Landsting. 
Mariehamn den 1 november 1956. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 
Frågan om landskapets bygdeskolor har ett flertal gånger behandlats 

Lantråd 
av Ålands Landsting. Den 2 mars 1948 beslöt landstinget sålunda förkas-

Landskaps agronom oC ~ y ~ L- ~.J \.JI--~ 
Ernst i"ohansson 

ta en petition angående sammanslagning av Ålands lantmannaskola och Å-

lands ambulerande lanthushållsskola. För att emellertid få frågan all-

sidigt belyst gavs landskapsstyrelsen i uppdrag att verkställa en utred-

ning rörande möjligheterna att samordna och centralisera de åländska 

bygdeskolorna så, att deras verksamhetsprogram på bästa sätt skulle 

komma att tjäna landskapets behov. Den av landskapsstyrelsen verkställ-

da utredningen förelades landstinget vid höstsessionen år 1949. Vid ple-

num den 24 november 1949 beslöt landstinget giva landskapsstyrelsen i 

uppdrag att på nytt verkställa en utredning angående samordnandet av 

bygdeskolornas, folkhögskolan inbegripet, ~erksamhet. Landskapsstyrel-

sen anmodades samtidigt överväga lämpligheten av att för ändamålet till-

sätta en specialkorru:nitte med uppdrag att utreda möjligheterna att sam-

ordna de åländska bygdeskolorna. Kommitteh, som bestod av fem medlem-
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mar, representerande olika skolor och organisationer 
, gick in för a tt nwn den 16 mars 1955 beslöt även landstinget att Ålands :folkhögskola 

få frågan belyst på två linjer, nämligen möJ"ligheten ) 
av 1 en centra .. och Ålands · lantmannaskola såsom hittills skola verka såsom självstän-

lisering på ett ställe av de åländska by'gdeskolorna, 
avseende närmast diga skolor, envar på sin nuvarande pl-ats, samt. Ålands lanthushålls-

Ålands folkho"'gskola A0 l , ands lantmannaskola 
' Ålands lanthushållsskola 

I 

skola såsom hittills ambulerande. Samtidigt anmodades landskap~styrel-

Ålands Kvinnliga hemslöjdsskola och A·lands 
manliga metall- och trä- sen förelägga landstinget förslag till framställning h?s Ålandsdelega-

slöjdskola (eventuellt en f 
sam örläggning av dessa skolor med Ålands tionen om ut verkande av extraordinarie anslag för bl .a. utbyggnad och 

Yrkesskola), 2) en samordning d 
av essa skolor så långt det kunde an- renovering av Ålands lantmannaskola. 

ses vara lämpligt ur landskapets speciella f"· t 
oru sättningar och behov . I stöd av detta sistnämnda beslut har landskapsstyrelsen låtit. an-

Då kommittebetänkandet 
, vilket inlämnades till landskapsstyrelsen de n skaffa nödiga huvud- och detaljritni ngar för en fullständig renovering 

10 oktober 1950, icke innehöll någon k 
e o nomisk utredning angående av den nuvarande skolbyggnaden samt för en erf orderlig tillbyggnad om 

kostnaderna för åstadkommandet av en åländsk bygdeskola 
samt de inbe- c:a 500 3 m • Ritningarna har utarbetats av arkitekt ~.R. Lindgren samt 

sparingar, vilka kunde påräknas vid en 
eventuell samordning, beslöt kostnadsförslaget, slutande på 14.500.000:- av lantbruksavdelningens 

landskapsstyrelsen den 18 november 1954 
uppmana kommitten komplette- t.f. byggmästare Oiva Vainio. 

rad med en fackman på byggnadsfrågor, att a··ven 
utreda frågan i detta Ålands lantmannaskolas nuvarande skolbyggnad uppfördes år 1921, 

avseende. Den 21 februari 1955 erhöll landskapsstyrelsen kommittens Såsom byggnadsmaterial användes härvid demolerad: kaserner från för-

betänkande angående frågans ekonomiska sida. Till 
landstingets vår- sta världskriget. Denna påtvungna sparsamhetsåtgärd medförde även att 

session år 1955 inkom landskapsstyrelsen med en framställning, i 
hu- skolan icke ens som nyuppfQ.rd kunde anses motsvara tidsenl iga krav. 

vudsak baserad på de utarbetade kommittebeta''nkandena· . 
Enligt denna fram- Trots ordinära underhållsarbeten under de gångna 35 åren befinner 

ställning ansåg landskapsstyrelsen si"g i"cke k 
unna förorda att landska- sig skolbyggnaden i detta nu i ett sådant skick att en genomgripande 

pets nuvarande bygdeskolor samordnas till en 
enda bygdeskola. Vid ple - renovering är _ofrånkomlig. Frågan om bygd eskolornas samordning har gi-



vetvis bidragit till att större underhållsåtgärder i skolbyggnaden 

fått anstå de senaste åren, men i h d l d 
oc me an stingets beslut i byg .. 

- deskolfrågan har skolbyggnadens iståndsättande fått förnyad aktuali .. 

tet. Men envart en renovering av den nuvarande skolbyggnaden är icke 

tillfyllest. För att kunna anpassa undervisningen efter tidens krav 

erfordras en mindre tillbyggnad. Efter det dessa byggnadsplaner ge-

nomf örts kan Ålands lantmannaskola anses arbeta under vida gynnsamma-

re förhållanden än hittills samtidigt bl 
som pro emet med skolbyggnaden 

kan avföras från dagordningen för lång tid fraffiåt. En helt ny skol-

byggnad vore givetvis önskemålet, men då ett dylikt projekt skulle 

medföra avsevärda kostnader har landsti"nget b l 
es utat stanna för re -

novering och tillbyggnad. 

Renoveringsarbetena i den gamla skolbyggnaden 
1
·nneba··r bl · · 

.a. in-

stallation av värme, vatten och avlopp samt en helt ny disposition 

- av elevinternatet. Genom att demolerade kaserner användes vid uppfö-

randet av skolan . bär, och då isynnerhet elevinterriatet 
' en tydlig prä-

·gel av kasern. Enligt planerna kommer elevrummens antal att utökas från 

nuvarande fyra till åtta. Härigenom kan eleverna beredas större ro fö r 

sina studier. Tillsvidare har den praktiska undervisningen i maskinlä-

ra meddelats eleverna i Jomala gårds dragiga och kalla redskapslider 
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och ~skjul. Genom att en ny slöjdsal inredes, i samband med om- och 

d kan den nuvarande slöJ"dsalen disponeras som maskin-tillbyggna en, 

, .... - ' detta kommer· a··vJ;n underv. isningen i maskinlära, .för hall ·~ T-ack vare 

övrigt ett av skolans viktigaste läroämnen, att kunna bedrivas un-

der rfullt tillfredsställande · förhållanden. Tillbyggnadens första vå-

ning · komrner att inrymma, förntom den redan nämnda slöjdsalen, bagar-

t d ·· d · fo·· rvari· ngsrum. Andra våningen åter inrymmer bestuga sam n ö van iga 

r k fo··r skol.ans husmor och köksbiträde. ' s pisningskö samt rum 

Nedanstående sammanställning visar dispositionen av utrymmena i den 

nuvarande skolbyggnaden samt hur desamma komma att disponeras efter om-

och tillbyggnaden. 

Bottenvåningen 

Slöjd.sal 

Maskinhall 

Kök 

Tamburer 
r 

Tvätt rum 

Pann- och bränslerum 

Rum för husmor 

Den nuvarande skolbyggnaden Efte r om- och 

tillbyggnaden 

73.0 2 67.5 m2 m 

55.9 " 

35.1 " 

47o4 " 52.4 " 

9.7 " 

35.7 " 

14.8 " 

' ~ 

, 



Baga_!'stuga och skafferier 

Piverse utrymmen 

Surrma 

J v;åningen 

Lärosal 

. Matsal 

Kansli , 

Tamburer 

Kök 

. Rum för kökspersonalen 

Skafferier och diverse utrymmen 

SU.mma 

II våningen 

Elevrium 

KorrLdorer och diverse utrymmen 

Tvätt- och toalettrum I , 

( 

Summa · 

Ö~riga uppgifter beträffande 

5.5 2 
m 

9. 7 " 

180.,o m2 

99.l 2 
m 

41.3 " 

15.4 " 

24 .. 2 " 

180.o m2 

2 121.4 m (4 st.) 

58.6 ,, 

180.o 2 
m 

6. 5 " 

2 99.1. m 

46.o " 

15.4 " 

19.5 " 

37.6 " 

14.3 " 

257 .o m2 

70.4 " 

11.0 " 

den planerade renoveringen och till-

byggnaden framgår i detalj av till denna skrivelse bifogade r::itningar 

och arbetsbeskrivning. 

079 

Det framhålles, och detta med all rätt, att största vikt bör. 

fästas vid de blivande jordbrukar nas yrk~sutbildning. För de å-

ländska jordbru.karnas fackutbildning finnes inom landskapet endast 

en skola, Ålands lantmannaskola. Med tanke på att c:a hälften av 

landskapets befolkning får sin utkomst från jordbruket, är det gi-

vetvis en första rangens fråga att Ålands lantmannaskola befinner 

sig i ett sådant skick att · jordbrukarungdomen verkligen söker sig 

t ill densamma. Men lika viktigt som att skolan får elever är det 

givetvis att skollokaliteterna tillåter en fullt tidsenlig under-

visning. 

På grund av vad ovan anförts får Ålands landsting vördsamt an-

hålla 

att Ålandsdelegationen måtte tiller- , 
känna landskapet Åland ett extraor-

dinarie anslag om 14.500.000:- för om-

och tillbyggnad av Ålands lantmanna-

skola. 

Mariehamn den 1956. 

På Ålands Landstings vägnar: 


