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FINANSUTSKOTTETS betänkande llW 12/1953 ine"d 

anledning av Ålands landskaps s tyrelses fram~ 

ställning till Ålands landsting angående extra

ordinarie anslag för inköp av tomt i Mariehamns 

stad för Ålands yrkessko'las r äkning. (30/1953) 0 
Med anledning av ovannämndo. f' 1,.,c.r!.st2.llning får utskottet härmed vörd .... 

samt anföra följande a 
Då det tomtområde, som Marieho.mns stad dels såsom c;åva överlåtit · 

till yrkesskolan, dels förbundit sig att reservera för yrkesskolans 

räkning , inte kan anses tillräckligt för yrkesskolan då den blir fullt 
utbyggd, anser utskottet att ytterligare mark borde inköpas för yrkes

skolans räkning. Åtgärden är av brådskande natur då tomterne.~fråga 
ligga i utlcanten av den nuvarande bebyggelsen, som snabbt växer åt 

detta håll och därför sannolikt kommer att uppsluk~ också tomterna runt 
yrkesskolans område inom en snar framtid. Då det Oll1l,.,åde, som är ifråga, 

i. övrigt bör anses lämpligt för yrkesskolan såväl beträffande läge som 
terrängförhållanden, har utskottet omfattat förslaget. 

På grund härav får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte ingå .till Ålandsdele

gationen med en sålydande anhållan : 

"Till Ålandsdelegationen 

frän Ålands landstingo 
Sedan Ålands landskapsstyrelse till Ålands landstings hästsession 

aetta år inlämnat en framställning med förslag om utverkande av extra
ordinarie anslag för anskaffande a v tomt för Ålands y~kesskola och 

ärendet underkaEtats behandlinc i l~ndstingets finansutskott har lands
tinget ehuru Mariehamns stad st~i. llt en tomt till yrkesslcolans disposi
tion och förbundit sig att reservera ytterligare en tomt för yrkes
skolans räkning, vilka tomter s arnnanlagt omfatta en areal om 5629 , 25 

kvadratmeter, an.sett nödigt ytterliga re inköpa en invidliggande tomt 
om 1680.·· kvadratmeter för att det för yrkesskolan avsedda tomtområdet 

icke måtte bli för litet med tanke på en ändamålsenlig planering av 
byggna derna och framtida utveoklingsmöjligheter. 

Enligt i staden för närvarande gällande tomtpriser skulle priset 
.., .. 
.1.or tomten stiga till 924. 000 mark, vilket torde jämte andra utgifter 
i samband med tomtköpet medföra en totalkostnad på leOOOoOOO mark för 
anskaffning av tomten. 

Landstinget får därför vördsammast hos Alandsdelegationen anhålla, 

att l andskapet Åland beviljas ett extraordi
narie anslag om l.000.000 mark för inkpp av 

I 

. 1111 

I 

1 li 
111 
I I 

I 



-2-
tomten l>Jg 10 i första kvarteret av stadsdel.en 
H i Mariehamns stad för Ålands yrkesskolas räk
ning, 

Mariehamn, den ••••• • •••••• " 

Mariehamn, den 27 november 1953• 
På finansutskottets vägnar: 

il~. 
K.A. Helin. 

I ärendets behandling ha ordföranden 

samt ledamöterna Häggblom och Andersson 
tagit . 

Bengtz 
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