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relsen att ställa landskapsgaranti för
Ålands Elcentrallag.
Ål~nds

.Elcentrallag har i skrivelse av den 30 november vänt sig

till landskapsstyrelsen med anhållan, att landskapsstyrelsen skulle
'

'

ikläda sig garanti för ett lån för elektrifierirgskostnaderna enligt
av Handels- och industriministeriet godkänd byggnadsplan.

För att

medel för ändamålet skall kunna anskaffas för skärgårdens del erfordras, att åtminstone ett lån på 25
till förfogande.

%av

anläggningskostnaderna står

Intressenterna och deras lokalorganisationer kunna

icke var för sig utverka lån i tillräcklig utsträckning.

Centralla-

get har därför tänkt sig, att stå som sökande och förmedlare av ett
sådant gemensamt lån.

Enligt beräkningarna skulle statsgaranterat

lån om 55.212.000 mark kunna utverkas.

Lånesumman torde dock stiga

för/
därutöver, då en indethöjning av kostnaderna kan motses.
Centrallagets byggnadsprogram omfattar kostnader enligt följande:
Högspänningslinjer i Kölrar

2.425.000:-

Transformatorstationer i Kökar

1.925.000:-

•.

!••

Lågspänningslinjer i Kökar

8.100.000:-

Impregnering av stolpar i Kökar

1.550.000:-

Högspänningslinjer på det övriga området

liknande statsgarantier.
Mariehamn den 1 december 1956.
På

127.787.250:-

Transformatorer på det övriga området

19.,097.250:-

vägnar:

Lantråd

Lågspänningsa:nläggningar på det övriga området 56.113.500:Impregnering av stolpar på d-e t övriga området
Summa mk

3.850.000:220.848.000:-

========================
Av dessa kostnader torde 25 % eller 55.212.000 mark kunna erhållas
såsom lån med statsgaranti.

Då anläggningskostnaderna på grund av

indexförhöjnirgar ytterligare komme att stiga, kan även lånebeloppet
stiga i denna proportion.
Hänvisande till ovananförda, och då i detta fall landskapsgaranti
och icke statsgaranti bör komma ifråga, anhåller landskapsstyrelsen
vördsamt
att Ålands landsting skulle befullmäktiga landskapsstyrelsen att garantera ett av Ålands Elcentrallag upptaget
lån för skärgårdens elektrifiering intill 25

% av

byggnadskostnaderna enligt

samma villkor, som gälla i riket för

Landskapskamrer
Curt Carlsson

