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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 

Landstinget med förslag om utverkande av 

ett andra tillägg till extraordinarie an

slaget för uppförande av en hotell- och 

restauranganläggning i Mariehamn. 

För uppförande av en hotell- och restauranganläggning i Mariehamn 

har land skapet Åland medels beslut av Ålandsdelega±ionen den 13 juni 

1969 och den 22 oktober 1971 beviljats extra ordinarie anslag om 

sammanlagt 15.413.500 mark. Förenämnda beslut har stadfästs av Repu

blikens President den 12 december 1969 och den 5 november 1971. 

Byggandet av hotell- och restauranganläggningen påbörjades år 1971 

och slutfördes sommaren 1973. 

Då uppgörelse vid byggets slutförande icke nåddes med nuvudentre

prenören om reglering av de krav denne ansåg sig ha på landskape t på 

grund av avtalet och landskapets motkrav ej heller t i llgodos å gs, har 

slutredovisningen av kostnaderna fördröjts. Landskapssty relsen ansåg 

- för att icke bli tvungen att begära tillägg i två omgångar - det 

mest ändamålsenligt att invänta slutuppgörelsen med entreprenören 

innan framställning om tillägg skulle göras. 

Då den process entreprenören öppnade gentemot landskapet nedlagts 

- sedan förlikning nåtts - kan de slutliga kostnaderna redovisas och 

framställn i ng om tilläggsanslag göras. 

Av bi l agd utredning (Bilaga 1) framgår att de beviljade medlen 

för byggnadsprojektet överskridits med 1.418.947,68 mark. Av detta 

belopp hänför sig 1.221.597,18 mark till byggnadskostnader inkl. 

arkitekt-, konsult- och övervakningsarvoden samt fasta inrednings

arbe t en. Därtill kommer 197.350,50 mark för lösa inredningar och tele

foncentral. Överskridningen fördelar sig på följande poster: 

Ändringar i skjutdörrar 

Flyttning av fr i skluftsintaget 

Köksinredningar 

Iordningställande av uthyrbart 

utrymme 

Planteringar 

Övriga extra arbeten 

slutreglering och förlikning 

Lösa inredningar och telefoncentral 

95.000,-

9.830,-

171.998,45 

65.000,-

59.000,-
1 o 1. 201,40 502Q029,85 

719.567,33 

197.350,50 

mark 1o418&947,68 ================= 
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Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen föreslå 

att Landstinget måtte till Ålands

delegationen ingå med följande fram

ställning: 

"Till Ålandsdelegationen 
o o 

fran Alands landsting. 

För uppförande . . . . . . . . . . . . . . . . . mark 1.418.947,68." 

Med hänvisning till ovanstående får Ålands landsting vördsamt 

anhålla 

Mariehamn den 

Vicetalman 

att Ålandsdelegationen måtte be

vilja landskapet Åland ett andra 

tilläggsanslag om 1.418.947,68 mark 

till tidigare beviljat extraordinarie 

anslag för uppförande av en hotell

och restauranganläggning i Mariehamn. 

1977. 

På landstingets vägnar: 

Talman 

Vicetalman 

Bilaga 1: Jämförelse mellan beviljade medel och verkliga kost

nader för Ålands Turisthotell. 

Mariehamn den 4 januari 1977. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 
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v Åke Barnberg 

L a n t r å d 

Finanschef 
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Bilaga 1. 

Jämförelse mellan beviljade medel och verkliga kostnader för 

Byggnadskostnader inkl. arkitekt-, 

konsult- och övervakningsarvoden 

samt fasta inredningsarbeten 

Inredningar inkl. telefoncentral 

Ålands turisthotell. 

Beviljade 

medel 

mk 

14.493.500.-

Verkliga 

kostnader 

mk 

15.715.097,18 

Överskridning av 

beviljade me-

del 
m k 

1.221.597' 18 

920.000,- 1.117.350,50 197.350,50 

15.413.500,- 16.832.447,68 1.418.947,68 
================================================== 


