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FINANSUTSKOTTETS betänkande fil 12/1956 med 

anl edning av Ålands l a nds ka:psstyr elses fram

ställning till i l a n ds landsting angå en de ut

verkande av extraordina rie ans l ag för byggande 

av ba lkonger på l asaret tsbyggnaden vid Ål a nds 

cent r alsjukhus (23/1956). 

Utskottet ha r besökt Ål a nds centra lsj ukhus i avsikt att göra s i g 

nä rmare förtroget med de pr akt i ska omständighe terna i samband med såväl 

denna fråga som förslaget om byggande av y t terliga re tjänstebostäder. 

Vid tillfä llet f r amlade chefsläkaren. Gunna r Hellströrq. . sina synpunkter. 

Balkongerna byggas så , att eängliggande patientet kunna föras ut dä 

v ä dret ä r vackert. Balkongerna ha dimensionerats for ' att mö j liggö ra ute

vistelse för så många patienter 1 som kan t ä nkas må b'ra av de·c, från 

varje avdelning. 

·på grund av det ovan anfö rda omfattar utskotte t l a ndskapsstyrelsens 

förslag och får för La nds t ing et vördsamt fö reslå 

att Lahdst ingst måtte hos Ålandsdelegationen 

anhålla om ett extra ordinarie ansiag om 

1. 423~845 ma rk för byggand~ ~v balkonger på 

Ålands centralsjukhus' l asaretts byggnad genom 

en sålyda nde framställning~ 

Till Ålandsdelegat ionen 

från Ålands la ndsting~ 

Seda n chefsläkaren vid Ålands centralsjukhus medels skrivelse till 

Ålands landskapsstyrelse framhållit nö dvändi ghet en av at t ba l konger vid 

centralsjukhusets lasarettsbyggnad uppf öras, har l a nd skapssty relsen vid 

föredragning av ärendet beslutat uppmana byggnadskommj_ssionen för s juk

huset att för ä ndamålet införskaffa ritningar jämte kostnadsförslag. 

Ritningarna ha utförts av a rkitekt R. Ko ivula och kostnads beräkningar

na av by6gmäst a ren F. Lindho lm. 

Ål a nds l andakapss t y rels e har sedan vid fö rnyad behandling av ärendet 

konstaterat a t t kostnaderna för byggande av de planerad e balkongerna 

komme att be löpa sig till 1. 750.-000 mark, varav på kommunernas andel 

a nkommer 326~155 mark enligt f ölj ande uträ kning; 

Totalkostnader 1.750.000 -ma rk 

Kommunernas a ndel i därav eller 875 .• 000 " 

Förd~lat på 110 platser= 7c955 ri 

per vårdplats 

Kommunernas ande l 41 vårdpla ts er - . 326, 155 " 

Extraordinarie ans l ag; 1.7500000 - 326. 155 = 1. 423.84 5 mark. 
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Då balkongerna 1 vilka äro avsedda att användas av på r espektive av~ 

delningar intagna :pat:j_enter, måste anse s behövli5·a, ha r lands tinget om

fattat landskapsstyrelsens förslag och fä r :på grund härav ho s Ålands

delegationen vördsamt anhålla 

dm beviljande av ett extraordinarie anslag 
-~ . ' 

om 1~423!845 mark f ör byggande av balkpnger på 

Ålands centralsjukhus' lasarettsbyggnad, 

Mariehamn, den 23 mars 1956~ 

På finansutskmttets vagnarq 

Närvara n de i utskottet~ ordföranden ~1.l2 ttsson~ viceo.rdf öra nden Anders.-
, 

son samt l edamöterna Cl emes, Eva ld Hägg blom och Gunnar Hägg blom~ 
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