
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y-

rels- ens framställning till Ålands 

N: o 8/1955. 
landsting att landstinget måtte återkalla sin 

anhållan av den 27.2.1947 om eÅ~raordinarie 

statsbidrag för byggande av bro över Bomarsund. 

Uti en till Ålandsdelegati onen avlåten framställning av den 

27 februati 1947 hade landstinget '.'11hållit att Ålandsdelegationen vill 

le dels fastställa ett uppgjort projekt för trafikens ordnande mellan I 

Bomarsund och Vårdö, dels besluta om utgivande av ett extraordinarie . . 

statsbidrag, stort 7.700.000 mark, för byggande av projektets l.etapp. 

Denna omfattade en bank och en 7 m bro över Bomarsund jämte vägar 

från Bomarsund ti 11 Prästö samt färj fäste och brygga vid Prästösund . 
I 

.Emellertid godkände Ålandsdelegati onen icke den föreslagna banken 

på grund av kostnadsskäl, utan beviljade den 4 april 1950 4.600.000:-

för bygg;ande av en ~lvbro av armerad betong, varemot beträffande ut-

förandet av de med brobygget sammanhängande övriga arbeten separat be-

slut skulle. fattas senare. 

EJ:nellertid infordrade Ålandsdelegationen år 1952 av landskaps-

styrelsen ett sådant förslag till bro att detsarrma kunde läggas till 

grund fö~ införskaffande av entreprenadanbud. Efter det att den kända 
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,_ brobyggnadsfirman T-,ionberg & Tb_orsen i sverge uppgjo~t ett detalj 

förslag till en bågbro, införskaffades entreprenadanbud, vi ll:a r· 

Monberg & Thorsens del uppgick till 18 . 000.000:- samt för tven ne 

hemska firmor till c:a 30.000.000:-. 

Enär landstingets ifrågavarande framställning av den 27 f eb 

1947 avsåg en annan teknisk lösning av denna brofråga än vad 

ti l lkom.men utredning anser fördelaktigast och då även landsvägsfä 

na, vilka utgöra en integrerande del av ifrågavarande projekts s 
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re del, sedan år 1947, för att ej nämna år 1939, då framställning 

medel för första gången gjordes, betydligt förbättrats och nya t 
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framkommit, får landskapsstyrelsen föreslå 

att Landstinget skulle återkalla i fr 
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varande framställning, varefter landskapsstyr 

skulle inkomma med ny framställning i ärendet 

' ' innevarande landsting. 

],lariehamn den ·2· mars 1955'. 

På Landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 
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