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anledning av Åla nds landskapsstyrelsQs
f ra ~.
'
ställning till Åla nds l a ndsting angåe nde byg-

ffi_ l3/:l-9 5 6.

gande av vind- och

reg~skydd

vid

utfa rtsvägar~

na från Ål ands centralsjukhus (22/1956).
Utskot tet anser landskapssty relsens f örsla g vara det riktiga; i syn~
nerhet som frågan på det

.
pet~ ' För -a:en

sätt~t

kund e lö sa s utan utgifter för

landska~

"

resande allmänheten t ord e denna lösning vara lika god som ,

någon annan . Om emel~ertid privatföre t agare icke ~ntre ss era s ig för
bygga nde av kiosker , · uppkommer frå ga n om landskaps styrelsen då skall
up pföra de fö:reslagna vindskyddeh.

Utskot·~et

är dock av den u p pfatt-

ningen, att det kunde leda . för långt att uppföra sådana i
Det ä r

h~ r

det~a

fa ll ~

fråga om personer, som vänta på från Ma+iehamn avg äend e

b~s

sar och sålunda lätt kunna beräkna vi lke n tid de passera utfartsvägarn.a,
Det vore merB berättiga t att begära regn- och vindskydd på sådana plat~ '
s~r,

"

där väntan kan bli betydligt

l~ngre,

såsom vid ångbåtsbryggor i

.

'

'

s kä rgården och vid busshållp1atser i mera av l ägsna delar av landskapet;'
På grund av det ovan framf' örClf:! får ut sko ttet vördE?amt föreslå,
att

~andstinget

måtte hemställa hos land-

ska:ps sty relsen om utarrendering av nödig ma rk
för kiosker med v ind- och regnskydd åt intres serad e personer vid utfartsväga rna frå n Ålands
centra l s juk hus.
Ma riehamn,

den 23 mar s 1956 •
. På "ct'~uts kottets vägnar;

Närvarande i utsk ot t et l ordföranden lVIattss1on,
Andersson samt le damötern a Clemes, Eva ld

vice~rdf öra nden

Hä ggbl~m

och Gunn a r

Häggblom~

