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FINANSUTSKOTTETS BE'Il'XNKANDE nr 10/1982-83 med 

anledning av ltm Bert Häggbloms hemställnings
motion till landskapsstyrelsen om utredning 

av möjligheten att upprätta tätare flygtrafik 
med Sverige och Västnorden. CMot.nr 24/1982-83). 

Landstinget har inbegärt finansutskottets utlåtande över nämnda motion. Ut

skottet, som i ärendet hört kanslichefen Gunnar Jansson och verkställande 

direktören Rolf Granlund, får i anledning härav anföra följande. 

De nuvarande flygförbindelserna som upprätthålls av Finnair mellan Marie

hann1 och närmast Arlanda i Sverige är ytterst bristfälliga. Trafiken in
skränker sig till en morgontur från Mariehann1 till Arlanda och en kvälls-

tur från Arlanda till Mariehann1. Även priset på rutten är mycket ofördel

aktigt. Nuvarande bristfälliga trafik måste anses hämmande för landskapets 

näringsliv och i synnerhet för konferenstursismens utvecklingsmöjligheter men 

är även otillfredsställande för enskilda. 

Alands Handelskannnare, Alands redarförening och landskapsstyrelsen, efter 

en hänvändelse från redarföreningen, har verkat för en utökad trafik till 

Arlanda. Man har strävat efter att avfärden från Mariehann1 tidigareläggs 

för att möjliggöra anslutning till flyg som går från Arlanda till konti

nenten crch att turer sätts in från Arlanda till Mariehann1 på morgonen och 
från Mariehanm till Arlanda på kvällen. Dessutom har man påtalat att det 

nuvarande höga biljettpriset bör sänkas. Landskapsstyrelsen har i detta 

syfte haft överläggningar med Finnair som dock hittills inte är beredd att 

göra några ändringar. 

Utskottet kan inte se några behov av ytterligare utredningar i frågan, 

men efterlyser fortsatta ansträngningar från landskapsstyrelsens sida. 

Utskottet står inte främmande för att landskapsstyrelsen, om inte frågan 

kan föras framåt på annat sätt, söker kontakter med andra flygbolag och 

är behjälplig vid utverkandet av koncessioner för dem. 

Med hänvisning till det ovan sagda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget med förkastande av hemställ

ningsmotionens kläm bringar innehållet i hem

ställningsmotionens och betänkandets motive

ring till landskapsstyrelsens kännedom. 

Marie-
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hanm den 12 januari 1983. 

På finansutskottets vägnar: 

Rolf Car1son 
ordf örancle Dag Boman 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordf. R.Carlson, v.ordf. R.Söderlund, ledamöt. 

E.Jansson, Sundback och T.Söderlund. 


