( ''

·"f

4 9 o""'

·~'

<-

Å 1 a n d s

r e 1 s e s

l

l a n d s k a p s s t y

~ramställning till Ålands

landsting angående utverkande

N:o 40/1956.

av extra-

ordinarie anslag för byggande av tvenne
tjänstebostäder vid Ålands centralsjukhus.
Sedan Ålands landsting avböjt landskapsstyrelsens framställning
om utverkande

~·

av extraordinarie anslag för byggande av en tjänste-

bostad vid Ålands centralsjukhus (Framst.
ra~ är~ndet

m 25/1956)

samt återremitte-

till landskapsstyrelsen i och för ny framställning, har

landskapsstyrelsen ånyo utrett och behandlat ärendet.
I

~ådant

avseende har landskapsstyrelsen införskaffat nya kost-

nadsförslag enligt de tidigare anskaffade ritningarna

'

samt därvid

kommit till en kostnad av sanrrnanlagt 16.000.000 mark för bostädernas

3
totalvolym om 1650 m ,

~nklusive

utgifter för planering m.m.

Kommu-

nernas andel i föresagda kostnad skulle, enligt gjord uträkning belöpa sig till 2.981.807 mark.
I landskapsstyrelsens tidigare framställning i ärendet föreslogs
byggande av endast en tjänstebostad avsedd för sysslomannen, som nödgats flytta till vissa rum i sjukhusets epidemiavdelning, därjämte
,
framhölls att chefsläkaren föreslagit inrättandet av en underläkartjänst vid inre medicinska avdelning en, men att landskapsstyrelsen

498
då ännu icke tagit slutlig ställning till förslaget.

Numera har

Förslag till framställning.

lan.d :skapsstyrelsen däremot med medicinalstyrelsens förord, beslutat

Till Ålandsdelegationen

inrätta;.'. den föreslagna tjänsten, såvida medel därför anvisas, var_

från Ålands landsting.•

·'..· för behov av ytterligare en bostad föreligger.

t

· Då Ålands centralsjukhus byggdes u ppfördes sammanlagt fyra läk ar-

Hänvisande till vad ovan anförts föreslår landskapsstyrelsen

bostäder, v arav t r e voro avsedda för överläkarna vid lasarettet och
.

vördsamt

5a. ....1/

en för sanatoriets överläkare, 'treW''en bostad f ör sysslomannen.
att Landstinget måtte hos Ålands-

mera inrättades även en underläkartjänst vid sjukhusets kirurgiska
avdelning.

delegationen hemställa om ett extraor-

Seder-

Så länge överläkartjänsten vid den obstetrisk-gynekolo-

!
dinarie anslag, stort 13.020.000 mark,

giska avdelningen var vakant, disponerade den nya underlälmren den

för byggande av tvenne tjänstebostäder

för sagda överläkare avsedda bostaden.

vid Ålands centralsjukhus.

sedan den vakanta överläkartjänsten.

,I

början av år 1956 °besattes

För ordnande av bostad å t denna

Mariehamn den 27 november . 1956'. ·

överläkare beslöt landskapsstyrelsen· då upplåta sysslomannens tjänste-

På landskapsstyrelsens vägnar:

bostad samt berättiga sysslomannen, intill dess ny bostad kunnat uppföras, disponera vissa rum vid sjukhusets epidemiavdelning.

. . Lantråd

t.C~
hans son

På grund av den höga beläggningen vid den inre medicinska avdelningen samt den utökade poliklinikverksamheten har chefsläkaren f öresla-

Landsk'a pskamrer'

~~
Curt Carlsson

git att en underläkartjänst även vid denna avdelning skulle inrättas.
Landskapsstyrelsen har sedan medicinalstyrelsens förord inhämtats,
beslutat inrätta den föreslagna tjänsten, för vilken landstinget också anvisat medel i 1957 års budget.
I anledning härav har landskapsstyrelsen låtit införskaffa ritnin-

500

499
gar till tvenne

tjä~stebostäder

vid sjukhuset.

Ritningarna ha upphamn den

gjorts av arkitekt R. Koivula, som tidigare uppgjort ritningar till
sjukhus~t.

På Ålands landstings vägnar:

Kostnadsberäkningar ha inbegärts, förutom
av arkitekte n ,
.

-."::äve_:r;:i av tvenne byggnadsfirmor.

Enligt ingivna förslag skulle kostna..

3
derna för de tvenne bostäderna, vilkas totalvolym utgör 1.650 m , be_
~öpa

sig till sammanlagt 16.000.~00 mark.

Kommunernas andel i kos t-

naden skulle bliva 2.981.807 mark, enligt följande uträkning.
kostnad 16.000.000:-,

i

därav

=

Total-

8.000.000:-, fördela~ på 110 vårdplat~
I

ser

= 72.727:-

72.727:-

per värdplats.

Kommunernas antal vårdplatser 41 x

= 2.981.807:-~

Då anställandet av en nY, underläk:l.re medför att ytterligare en
tjänstebostad måste uppföras samt då de r.um sysslomannen tillfälligt
dispmnerar över vid en eventuell epidemi omedelbart m§,ste ställas
til~

förfogande, är byggnadsfrågan brådskande, varför Ålands lands-

ting vördsamt anhåller
att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett extraordinarie
anslag, stort trettonmiljonertjugutus en
mark , för byggande av tvenne tjänstebost··
der vid Ålands centralsjukhus.
Marie-

1956.

