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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 landsting 

angående utverkande av extraordinarie anslag för 

byggande av tvenne tjänstebostäder vid .Ålands central

sjukhus. 

Då .Ålands centralsjukhus byggdes uppfördes sammanlagt fyra lä-

karbostäder, varav tre voro avsedda för överläkarna vid lasarettet och 

en för sanatoriets överläkare, samt en bostad för sysslomannen. Seder

mera inrättades även en underläkartjänst vid sjukhusets kirurgiska av

delning. Så länge överläkartjänsten vid den obstetrisk-gynekologiska av

delningen var vakant, disponerade den nya underläkaren den för sagda 

överläkare avsedda bostaden . I början av 1956 besattes sedan den va

kanta överl äkartjänsten. För ordnande av bostad åt denne Gverläkare 

beslöt landskapsstyrelsen då upplåta sysslomannens t}:änst ebo stad samt 

berättiga sysslomanr .. en, intill dess ny bostad kunnat uppf-Ora s, dispo

nera vissa rum vid sjukhuse t s epidemiavdelning. 

På grund av den höga betägg'.ningen v i d den inre medicinska avdel 

ningen och den utökade polikli nikverksamhet en f öre·slog chef sa..äkari? n f ör 

sjukhuset att en underläkart jänst även vid sagda avdelning mjitte ,:ip-rät

tas. Landskapsstyrelsen besl~ t även, se dan medicinalstyrelsens 1ör nrd 

inhämtats, inrätta den föreslagna tjänsten~ fö r vilken l andstinget se~ 

dan anvi sade medel i inkomst- och .utgj ftss t aten för år 1957. 
I anledning härav anhöll l and.stinge"1: hös ten 1956 om ett e.xtr.a

ordinarie statsanslag, stort 13.020 . 000 mark, för byggande av tvBnne 

tjänstebo städer vid sagda sjukhus, vilken anhållan .Ålandsdelegatil~nen 

sedermera beslöt bifalla . .Ålandsdelegationens beslut blev emel l ertid, 

dels på grund av den ena bostadens storlek, dels på grund av de före

slagna garagen och vissa tekni ska detaije~ i utförandet icke stadfäst 

av Republikens President. 

Landskaps styre l sen har på grund därav ånyo inf~rskaffat ritnin

gar och kostnadsförslag för mersagda tvenne tjänstebostäder. Ritningar

na hava uppgjorts av arkitekten Koivula, som tidigare utfört ritningar

na till sjukhuset. De planerade bostädernas total volym utgöra, då ga

ragena icke medtagas, 1.148 m3 och lägenheternas ytor uppgå vardera 

till 1 20 m2 . Kostnaderna bel öpa sig enligt i nförskaffade kostnadsbe

räkningar till 1 3.850.000 mark, vartill kommer 540.150 mark såsom ar

kitektarvode, ell er sammanlagt till 14.390.: 50 mark. Kommunernas andelar 

i kostnaderna utgöra en tredjedel och bl i va förty 4.79 6.717 mark varför 

erforderl i gt statsanslag blir 9.593.433 mark. 
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Hänvisande till vad ovan anförts förelå2·' landskapsstyrelsen vörd-

att Landstinget måtte hos Å.landsdelega

tionen hemställa om ett extraordina

rie anslag,stort 9.593.433 mark, för

byggande av tvenne tjänstebostäder 

vid .Ålands centra: sjukhus. 

Mariehamn, den 5 december 1958. 

På landskapsstyrelsens vägnar ~ 

Lantråd 

hålla 

Landskapskamrer Q_.i~}' 
Curt Carlsson. 

Förslag till framställning. 

Till Å.landsdelegationen 

frå n .Ålands landsting. 

Då - (framställningen) = anförts f å r .Ålands landsting vördsamt an-

Mariehamn, den 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja 

landskapet .Åland ett extraordinarie 

anslag, niomiljonerfemhundranittio

tretusenfyrahundra t re ttiotre mark, 

för byggande av tvenne tjänstebostä

der vid .Ålands centralsjukhus. 

På .Ålands landstings vägnar ~ 
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