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den tilltänkta trafiken Prästö-Vårdö torde bliva av betydligt 

större omfattning än som tidigare förutsetts, borde få den av 

kommunikationsministeriet föreslagna storleken och får . därför f ör e_ 

slå att Landstinget skulle ingå med följande framställning t ill 

Älandsdelegationen. 

Till Ålandsdelegationen. 

Ålands landsting har _i skrivelse av den 27 mars 1958 anhållit 

att Ålandsdelegationen måtte utverka ett extraordinarie anslag om 

34.000.000 mark för anskaffande av en frigående färja med en längd 

om cirka 21 m, vilken skulls insättas mellan Prästö och Vårdö. 

Emellertid hade under ärendets behandling i vissa centrala ämb ets-

verk ansetts nödigt dtt färjan borde få en längd om 27 m med t ä nke 

på en planerad färjetrafik från Vårdö österut. 

Väg- och vattenbyggno.dsstyrelsen hade även införskaffat anbud 

på en ,sådan större färja och förorda.de styrelsen de av Valmet O/Y 

och Rauman Repola inlämnade anbuden. Förstsagda anbud slutade på 

36.680.000 mark, leveranstid 11 månader, samt det senare, vilket 

med en leveranstid om 7 månader, då skulle ha möjliggjort färjd DS 

insättande i trafik hösten 1960, på 37.600.000 mark. 

Emellertid har Republikens President beslutat . återförvisa ären--

det till ÅltJ.ndsdelegationen för förnyö.d behandling. 
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anskaffande samt då leveranstiden spelar en icke obetydlig roll 

i detta fall, färjan borde nämligen levereras före menförets infd l_ 

lände hösten 1961, borde anslaget uppgå till 44.000.000 mdrk. 

Landstinget får härmed, med återhämtande av vad i ärendet tidi-

gc1.re frainfilirt s samt med beaktande av att den planerade fär jtrafiken 

Gustc1.vs-Vårdö förutsätter en färja även mellan Vårdö och Präst ö , 

vördsamt hemställa att ÅL,,ndsdelegdtionen måtte utverka ett extra 

stc1.tsanslag om 44.000 .000 mark för · o.nskaffande av en frigående f3.rj 

mellan Prästö och Vårdö med dimensionerna 27,o · x 8,0 m. 

Mariehamn den 

Evald Häggblom 

vicetalman 

På Ålands landstings vägnar: 

Th. Eriksson 

talman 

Eliel Persson 

vicetalman 

lfBriehamn, å landskapsstyrelsen, den 30 november 1960. 

-På landskapsstyrelsens vägnar: 

I 

Lantråd 

Bo WileniuS 


