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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 11/1953 med an
ledning av Landstingets beslut att inbegära nytt 
betänkande över ~i.· -...:.~ds landskapsstyrelses fram
ställning till Ålands landsting med förslag om 
utverkande av extraordinarie statsanslag för an
skaffande av en kombinerad fiskef orsknings- och 
menföresbåt (10/1953). 

I sitt betänkande M 6/1953 har utskottet framlagt de uppgifter, som 
den föreslagna båten skulle ha att uppfylla. Sedermera har emellertid 
föreslagits, att denna båt även skulle sättas in som menföresbåt på 
linjen Kökar-Sottunga så att statens menföresångare skulle kunna lämna 
utvikningen till Kökar ända tills landskapets menföresbåt inte mera rår 
på isf örhållandena. 

För detta ändamål borde likväl båten göras något kraftigare. Om 
skrovet förlänges med cirka 2 meter och förstärkes genom tätare spant
ning och kraftigare bordläggning, samt motorstyrka.il ökas, kunde båten 
trafikera linjen Kökar-Sottunga efter det trafiken i Norra Vårdö kan gä 
över is. ~ dessutom en trafik mellan Kökar och Sottunga avsevärt skulle 
förkorta menföresångarens turer mellan Mariehamn och Åbo och på så sätt 
medföra besp~ring i såväl tid som penningar, anser utskottet detta nya 
förslag vara värt beaktandeo . 

Båten skull~ på detta sätt enligt av landskapsstyrelsen från Åbo 
båtvarv inbegärt förslag bli cirka 2.600, 000 mark dyrare . Detta förslag 
omfattar jämväl utbyte av den ursprungligen föreslagna 100 hkr motorn 
mot en 125 hkr Glennif er-motor, som under kortare perioder förmår ut
veckla ända till 142 hkr. 

På grund av vad sålunda framhållits får utskottet härmed vördsamt 
föreslå, 

att Landstinget skulle ingå till Ålandsdelega
tionen med en anhållan om beviljande av ett 
extraordinarie anslag om 19.600. 000 mark för 
anskaffande av ett fiskef orsknings- och menföres
fartyg. 

Mariehamn den 23 mars 1953· 
På finansutskottets vägnar1 

7;1. t!~ 
K.A. Helin. (' 

Rolf Sundman. 
I ärendets behandling ha ordföranden Helin, viceoffetlföranden Bengtz 

samt ledamöterna Häggblomt Lennart Mattsson och Andersson deltagito 
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