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Å 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 lands 

ting med förslag att landstinget måtte åter-

N:o 34/1954,. kalla särskilda till Åla'.ld3delegationen 

gjorda framställningar om utverkande av 

extraordinarie statsanslag för m9jliggörande [ 

av befrielse för särskilda kommuner från 

andel i byggnadskostnaderna för Ålands cen-

tralsjukhus. 

Den 7 december 1953 insä nde Ålands landsting till Ålandsdelegatio-

nen en framställning om utverkande av extraordinarie statsbidrag för 

bl.a. möjliggörande av befrielse för Kökar, Sottunga, Brändö, Kumlinge 

och Lumpar.land kommuner från vissa andelar i byggnadskostnaderna för 

6 • 

- Alands centralsJukhus. Denna skrivelse kompletterades ytterligare 

med skrivelse till Ålandsdelegationen av den 23 mars 1954L Sistsagda 

datum insändes även en framställning om utverkande av ytterligare an-

slag för motsvarande lättnader beträffande Vårdö kommun. 
:lt . 
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Genom Ålands landskapsstyref'~es framställning till Ålands landsting 

angående utverkande av ytterligare extraordinarie anslag för Ålands 

centralsjukhus komma de siffror, som an~örts hitintills icke att mot-



svara de utgifter kommunerna ifråga verkligen komma att erlägga. 

Röster ha även höjts för en omreglering av kostnaderna för inrättande 

av epidemivårdplatser, då dessa anläggningskostnader preliminärt utt~ 

gits av endast nio utav landskapets sexton kommuner,. 

För att bereda landskapsstyrelsen tillfälle att inkomma med slut-

liga siffror för komnunernas andel i byggnadskostnaderna anhåller 

landskapsstyrelsen vördsamt 

att Landstinget måtte återkalla 

förenämnda framställningar till Ålands-

delegationen med en skrivelse av följa~ · 

de lydelse: 

, "Till Ålandsdelegationen 

från Ålands landsting. 

Den 7 december 1953 insände 

se ovan - sexton kommuner . 

För att bereda landskapsstyrelsen tillfälle att inkomma med slut-

liga siffror för kommunernas andel i byggnadskostnaderna för Ålands ' 

centralsjukhus får Ålands landsting vördsamt meddela, 

att landstingets framställningar 

i ärendet av den 7 december 1953 och 
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den 23 mars 1954 återkallas. 

Mariehamn den 1954." 

Mariehamn den 19 november 1954. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd ~~~~ 
Viktor Strandfält lJ 

Landskapskamrer 

Isaksson 

1 I 

I 


