
.. 

! 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1-
s e s framställning till Ålands landsting 

m ,30/1958. angående utverkande av extraordinarie anslag 

för uppf8rande av turisthotell i Mariehamn • 
. Ålands Turistförening har hos .Ålands iaridskapsstyrelse cinhålli t om 

lånemedel för byggande av turisthotell i Mariehamn och anskaffat en om
fattande utredning, som bifogas denna framställning , 

På grund av den stora betyde·lse den åländska turismen har för land

skapet såväl som för landet i dess helhet, är det nödvändigt att turist
väsendet erhåller den upprustning det nuvarande läget kräver, sär.skilt . . 

som den åländska turismen har förutsättningar att kunna avsevärt utveck
las. Främst uppställer sig härvid behov av goda inkvarteringsmöjlighe

ter i tillräcklig utsträckning, Till följd av det ringa antal hotellrum 
Mariehamn kan erbjuda och oaktat ink~1artering i privata bostäder i full 

utstr-äckning skett, har man icke kunnat taga emot alla de turister, som 

velat besöka Åland , vilket åter innebär försunurRcl"°' möjligheter att få 
utländsk veluta till landet. 

Granskriingen av den utredning .Ålands Turistförening anskaffat i ären

det har givit vid handen att uppgifterna överensstämma med verkligheten . 

Driftskalkylen är försiktigt häilen. 
Utöver den i turistföreningens skrivelse ingående motiveringen må 

ytterligare framhållas den betydelse detta företag skulle fä för syssel

sättningen i landskapet såväl under byggnadstiden som med tanke på 
f r amtiden . 

Landskapsstyrelsen får därför med hänvisning till f örestäende vörd
;1amt anhålla 

Förslag till framställning 

att Landstinget ville hos Ålandsdelega

tionen anhålla om ett belopp på 368.721 .00J 
mark såsom räntefritt lån eller län mot 

låg ränta och lång amorteringstid och för
delat på är 1959 75.000.000 mark , 1960 
200,000,000 mark och 1961 93.721.000 mark 

'för att vidare utlånas åt Ålands Turist

förening r.f. för uppförande av turist

hotell i Mariehamn. 

Till Ålandsdelegationen 

från .Å lands landsting . 
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Med hänvisning till det ovan framhållna har .Ä.lands landsting beslutat 
att hos Å.landsdelegationen anhålla om 

i Mariehamn. 

På landstingets vägnar ~ 

Mariehamn den 20 november 1958. 
På landskapsstyrelsens vägnar: 
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Lantråd 
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Bitr . landskapssekreterare 


