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L a n d s k a p s n ä m n d e n s fram

t1 l l !lands lanHsting 
ställning/med förslag till tillägg till 

ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapet- under år 1947. 

Bland annat två pågående större arbeten nämligen om och tillbygg-

naden av Ålands allmänna sjukhus och anordnandet av menförestrafik 

till Eckerö, och två som borde igångsättas' nämligen byggandet av 

arbetarbostäder på statens lägenheter och inrättandet av en bilre-

parationsverkstad för landskapet, ha givit anledning till nedan 

upptagna tillägg till landskapets ordinarie inkomst- och utgiftsstat 

för 1947. 

, EGENTLIGA UTGIP-l1ER. 

Sjätte huvudtiteln. 

Näringarnas främjande. 

Med anledning av att anslag om 20 miljoner till understöd för 

småbrukarsanmianslutningar till anskaffning av lantbruksmaskiner upp-

tagits i rikets budget, har 1 andskapsnämnden beslutat föreslå bevil-

jandet av ett loo.oon I~nrks 
u ·•= anslag för samma ändamål i . landskapet. 



I . 

Kapitalutgifter. 

Icke inkomstbringande kapitalutgifter. 

Elfte huvudtiteln. 

Hälso- och sjukvården. 

· 0m- och tillbyggnaden av Ålands allmänna· sj 

har dragit avsevärt större kostnader än beräknat och därför har 

tillägg om 800.000 mark blivit av behovet. Kostnaden 

3 
för två år sedan till approximativt l.ocro mark per m men 

till c:a 2.100 mark. Vanlig kostnad för privata byggen är f ör 

3 
varan~e enligt byggnadsinstruktörens uppgift 3.000 mark per m, 

kostnaderna belöper sig c:a 250.000 mark på nödi~a ombyggnader 

den gamla delen av byggn~den. 

Kommunikationerna. 

Reparationskostn~derna för landskapets väg- och andra mask 

stiga årligen tia~ så stora belopp, exempelvis under 1945 över 

miljon mark, att landskapet redan av den anledningen måste ans 

ha skäl att inrätta en egen reparationsverkstad för att inb es 

kostnader. Därtill kommer att arbetena ofta bli utförda av a 

re, som ha den minsta möjliga utbildning och utförandet blir 

ter och ingen kan göras ansvarig för försumligheter som sena!' 
I 

"#';;, • 

i d n Genom inrättandet småningom av en egen verkstad av~ ~ ma age • 

ses att ernå icke blott en besparing av utgifter utan även kontroll 

över arbetenas utförande liksom ock att göra landskapet så mycket 

som möjligt oberoende av verkstäderna. Det anslag som här föreslås 

är beräknat till grundanskaffning,ar av maskiner och verktyg för en 

mindre reparationsverkstad och en smedja. Den förra är avsedd att 

inrättas i samband med garaget i bottenvåningen av } lands sjöfarts-

läroverks byggnad och den senare i ett för ändamålet uppfört skjul 
. ' ' 

i närheten. För maskiner och verktyg beräknas 750.000 mark och för 

smedjan 50.0QO mark. 

Såsom i tilläggsbudgeten för 1946 antyddes hade arbetena på an-

ordnandet av menförestrafik till Eckerö icke hunnit avslutas vid 

årsskiftet såsom beräknades vid tilläggsbudgetens uppgörande sist-

lidna höst. Kostnaderna ha även i detta fall stigit till avsevärt 

högre belopp än beräknats. För arbetena, som i dagarna avslutas, 

erfordras ett 600.000 marks tillägg. 

~ag för av landskapet disponerad statsegendom. 

Redan före 8r 1939 mot svarade icke arbetarbo städerna å de staten 

til lhöriga i landskapets 0 d b f' tl ' ve.r e in iga jordegendomarna tidsenliga 

krav . Under ~ren efter 1939 har vare sig landskapsnämd~n eller ar-



rendatorerna, på grund av brist på byggnadsmaterial, haft nå~ 

möjlighet att i avgörande grad förbättra bostadsläget. Viss e~ 

utförde arrendatorerna, på anmodan av landskapsnämnden, år 19 

grundliga reparatiohsarbeten i arbetarbostäderna å såväl Haga 

Kastelholms kungsgårdar. Dessa reparationer liksom de årli ga 

hållsarbetena, f'örbättrade emellertid icke bostadsstandarden 

sådan. I allmänhet äro de gamla bostäderna små och i · bosta 

eniskt avseende otidsenliga. - För att emellertid f! en avgör 

förbättring till stånd har landskapsnämnden, irall vederbörli 

byggnadstillstånd och nödigt materiaY erhålles~ planerat at t 

innevarande år uppföra 5 st. enfamiljsbostäder om 2 rum och k 

Av dessa byggnader skulle två uppföras å såväl Haga som 

kungsgårdar samt en å Bomarsunds f .d. fästningsområde. Ifall 

byggnadsprogram kunde förverkligas, vore även ett stort steg 

i landskapsnämndens strävan att' förbättra bostadsläget på de 

skapets vård. befintliga jordegendomarna'. Med tanke på brista 

såväl byggnadsmaterial som - arbetare, har landskapsnämnden P 

att inköpa 3 eventuellt 4 st. s.k. monteringsfärdiga hus, vi 

-
sat sig synner l igen lämpliga för detta ändamål. 

I 17 § 2 mom. uti landskapslagen av den 15 januari 1944 

04!l ! "! 

utarrendering av staten tillhöriga i landskapets vård befintliga 

boställen och av dem bildade huvud- eller stomlägenheter samt od-

lings- och bostadslägenheter stadgas, att ifall hus av ålder för-

fallit och icke genom reparation kan iståndsättas, bör arrendatorn 

på egen bekostnaq ånyo uppföra detsamma i enlighet med landskaps-

nämndens anvisningar och inom viss av densamma föresk~iven tid. 

Då man emellertid i detta fall icke kan anse att de nuvarande arb e-

tarbostäderna förfallit till den grad och de icke genom av arrenda-

torerna företagna smärre re.parationer kunna iståndsättas, anser 

landskapsnänm.den att landstinget bör anvisa nödiga medel för uppfö-

rande av de planerade arbet_arbo sta"derna·. , .. Ty enbart genom underhåll 

av de gamla arbetarbostäderna f'' b or ättras ingalunda bostadsstandar-

den ifråga. - Vid uppg~randet k t d b . av os na s .eräkningen för för.enämnda 

bJ:ggnadsplan har landskapsnämnden gått i.n för . . att i de:i;:i. mån material 

erhålles såv .. l r . a upp öra som inreda arbetarbostäderna fullt tidsenligt. 

Såsom medelpris har landskapsnämnden stannat i"nfo··r 4 50.000 mark per 

byggnad, och behöves förty in summa 2.250.000 mark för byggnadspro-

grammets förverkligande. 

I anslutning till vad ovan f mho ra allits får landskapsnänm.den vörd-

samt föreslå 

att Landstinget måtte fastställa nedan 



11 Ordinarie i nka upptagna tillägg ti 

och utgiftsstaten för landskapet un 

år 1947 och bemyndiga landskapsnämn 

att upptaga för dess utjänmande erfo 

derliga lån. 

F ö r s 1 a g 

till 

t1
· 11 ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för landskape 

tillägg 

Åland under år 1947. 

==================================================================== 

Kap. mom. 

I· 

3. 

III • 

lo. 

Lån 

A. INKOMST. 

Kapitalinkomster. 

Första avdelningen. 

................... ....................... 4. 550 .ooot 

summa inkomster mk 4.55~.:~~o 
========================----

B· urGIFT. 

Egentliga utgifter. 

Sjätte huvudtiteln. 

Jordbruket och dess binäringar. 

· för anskaffning 
småbrukar sammanslutningar 

·I,. •.i 

KaP• mom. {)J7 

av lantbruksmaskin.er ••••••••••••••.••••••••• 100.000:-

Kapitalutgifter. 

Elfte huvudtiteln. 

Icke inkomstbringande kapitalutgifter. 

IV. Hälso- och sjukvården. 

1. Ombyggnad av Ålands allmänna sjukhus huvud-

byggnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . soo.ooo:-

VI. Kommunikationerna. 

3. . Ordnandet av menförestrafiken till Eckerö 600.000:-

4. Till inrättandet av en mindre reparations-

verkstad •................................. 800.000:-

VII. Anslag för a~ landskapet disponerad 

statsegendom. 

1. Till nya arbetarbostäder . . . . . . . . . . . . . . 2.250.000:-

Summa utgifter mk 4.550.000:-
============================= 

Mariehamn den 11 februari 19 47. 

Pao 1 d an skapsnämndens vägnar: 

Viktor Strandfält 

/lt;,~~ti ----------------------
Werner Eker 


