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1 a n d s k a p s s t y-

framställning till Ålands

landsting angående utverkande av extraor-

.:.,.·. ·

dinarie anslag för byggande av skolhus
för Ålands yrkesskola •
. Medelst framställning av den 14 mars 1955 anhöll Ålands landsting

hos Ålandsdelegationen om ett extraordinarie anslag, stort
16lo010.000 mark, för byggande av första etappen av skolhus för Ålands
yrkesskola jämte 7.000.000 mark för arkitekt- och andra särskilda
arvoden.

Med hänsyn till att storleken av skolbyggnaden och dess

olika utrymmen icke överensstämde med i riket tillämpade normer, avböjde Ålandsdelegationen denna anhållan, vilket beslut sedermera
stadfästes av Republikens President.
I anledning härav har Ålands landskapsstyrelse låtit vidtaga åtgärder för förnyad framställning i ärendet.
Ritningarna för skolbygget ha utarbetats av arkitekt Erik Lind-
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roos, som för byggnadsföretaget om 17.300 m jämte tomtplanering
beräknat en totalkostnad om 130.000.000 mark enligt följande:
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Gossavdelning
Teoriklasserna

5550 m
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å 6.700:-
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37.185.000:-
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~lickavdelning

Butiksavd.elning

3
9250 m

å

8.000:-

74.000.000:-

=

Skolan arbetar läsåret 1956-1957 med en fast 2-årig ,metallarbetaravdelning, en 2-årig sömnadsavdelning, en intermittent, 3-årig
bilmekanikeravdelning samt en kvällskurs i sömnad.

, G.ymnastik~al

3
1100 m

Källarutrymmen

1400

Il

Sedan det nya

å

7.200:-

=

7.920.000:-

skolhuset färdigställts är avsikten, att, i likhet med vid yrkessko-

Il

6.000:-

=

8.400.000:-

lorna i riket, arbeta med 7 fasta avdelningar med vardera 2 klasser
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Sammanlagt

17300 m

127. 505. 000 :-

Tomtplanering jämte diverse

2.495.000:Summa mk

130.000.000:-

samtidi.0a t samt vid behov därutöver anordna intermi tt~nta kurser.
Den nuvarande undervisningen vid yrkesskolan är förlagd till 5
olika ställen, varav 2 i Mariehamn och 3 utanför staden.

De loka-

========~==================

'

.

Därjämte har ritningar införskaffats för
flygel

interna~

3

och bostads-

'

omfattande sammanlagt 3050 m till en kostnad av 26.000.000

mark, men har landskapsstyrelsen ansett ytterligare utredning i detta avseende vara påkallad, varför landskapsstyrelsen beslutat uppde-

.

la bygget på tvenne etapper sålunda, att till första etappen hänföres hela skolbyggnaden, medan internatet och bostadsbyggnaden lämnas

liteter, som stå till buds, äro även olämpliga.

Sålunda saknar me-

tallarbetaravdelningen helt smedja och svetsningsrum.
svetsning måste därför utföras i filarverkstaden.

Smide och

Två av skolans

klasser sakna helt tvättrum och klädrum.
De nuvarande förhållandena med avseende å skolans lokaliteter
verka givetvis splittrande på arbetet.

Dessutom medföra förhållan-

dena att skolan icke kan taga emot samtliga anmälda elever, utan i

'

till andra etappen.
I landskapslagen angående Ålands yrkesskola av den 29 mars 1949
(ÅFS 9/1949) stadgas an'.gående Ålands yrkesskolas omfattning och verk"'
samhet, att skolan arbetar med tre 2-åriga fasta avdelningar samt

.

minst en och högst två intermittenta avdelningar.
beviljade anslag kan antalet fasta kurser utökas.

Inom ramen för

stället sett sig nödsakad avvisa en tredjedel, i vissa fall t.o.m.
hälften, vilket måste anses stridande mot principerna i gällande
skol:.../
yrkesiagstiftning och även mot tidsförhållandenas krav.
Landskapet har för Ålands yrkesskolatf dels §om - donation erhållit
tomter av Mariehamns stad, dels inköpt en tomt av staden för skolans
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behov.

För sistnämnda tomtförvärv bar Ålandsdelegationen tidigare

beviljat ett extraordinarie anslag, vilket redan influtit till

Förslag till framställning:
"Till Ålandsdelegationen

landskapet •.

från Ålands landsting.

Då såsom ovan framhållits, yrkesskolan arbetar under synnerligen
primitiva förhållanden med avdelningarna spridda i olika upphyrda

Medelst framställning - - - - - - - - se ovan - - - - - - - l4. .. 4,_ ~: .. jel:
byggnadsfrågan brådskande, varför landolrnpc=5 vördsamt anhåller

lokaler, är byggnadsfrågan brådskande, varför landskapsstyrelsen
vördsamt anhåller,

att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett extraordinarie

att Landstinget måtte hos Ålands-

anslag, stort etthundratrettiomiljoner

delegationen anhålla om ett extraordi-

mark, för 'byggande av skolhus för Ålands

narie anslag, stort lJO.OOOiOOO mark,

yrkes skola.

för byggande av skolhus för Ålands yr-

Iviariehamn den

kesskola.

Pä Ålands landstings vägnar:

Mariehamn den 22 november 1956.
På landskapsstyrelsens vägnar:
Lantråd

LandskapskaTll.rer
Curt Carlsson
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