
m 13/1959. 

FINANSUTSKOTTETS betänkande m 13/1959 
· med anledning av Ålands landskapsstyrelses 
framställning till Ålands landsting med för
slag om ändring i framställningen om extra
ordinarie anslag för Ålands yrkesskola. 

(22/1959). 
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra, att 
de föreslagna ändringarna i ritningarna orsakas av det i landskaps 
styrelsens framställning m 20/1959 omtalade tomtbytet, vilket ut
skottet förordat. D~ ritningarna icke synas medföra ökade bygg
nadskostnader, anser utskottet sig kunna omfatta det i ärendet 
föreslagna förfarandet, och får på grund härav vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte till Åland sdelega
tionen översända den framställning landskaps 
styrelsen föreslagit. 

Mariehamn, den 16 september 1959. 
På finansutskottets vägnar: 

I 
Närvarande i utskottet: ordföranden Elis Andersson, viceord-

föranden Evald Häggblom samt ledamöterna Nils Clemes, Gunnar Hägg
blom och suppleanten Uno Förbom. 
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Till 1 a n d s d e 1 e g a t i o n e n 

I' 

från Ålands landsting . 

Sedan Ålandsdelegationen den 23 september 1957 beslutat , att 

ett extraordinarie anslag om 130 . 000 . 000 mark skall utgivas till 

landskapet Åland för byggande av skolhus för Ålands yrkesskola 

11 



enligt till beslutet fogade ritningar , har handels- och industri-

ministeriet , till vilket ärendet sedermera remitterats, i skri-

velse till Ålands landskapsstyrelse anfört , att den för ifråga

varande byggnadsföretag avsedda tomten är för trång för ändamålet; 

På grund härav uppmanades landskapsstyrelsen undersöka möjlighe

terna att t . ex . förlägga elevhemmet på annan plats samt att avgivE 

utlåtande i ärendet. Sedan det framgått, att möjligheterna att 

utvidga tomten eller erhålla lämplig tomtmark i närheten av den 

tidigare tomten voro synnerligen begränsade, anvisade ffariehamns 

stad en helt ny tomt på annan plats inom stadens område, för 

vilket ändamål stadsplaneändring har vidtagits och vederbörligen 

fastställts . Den nya tomten , som omfattar ca 18 . 000 kvadratmeter , 

bör förslå såväl för det nu projekterade byggnadsföretaget som 

för eventuell framtida utvidgning. Med anledning av tomtbytet 

måste ritningarna för skolhuset i någon mån revideras . De fö re· 

tagna ändringarna syna dock icke påverka byggnadskostnaderna, 

isynnerhet som vardera tomten har berggrund . 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller landstinget vörd• 

samt, 

att Ålandsdelegationen ville till 



Republikens President överlämn a bil~da revi-

derado ritningar för Ålands yrkesskolae skol-

hus såsom komplettering till Ålandsdelegatio-

nens beslut av den 23 september 1957 . 

Mariehamn den 17 september 1959 . 

På landstingets vägnar: 

Il~ · 
Th . Eriksson 

talman . 

vicetalman . vicetalman . 
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