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Fl.dA,.foUTSKOTTETS betänkande m 14/1954 med 

anlednin6 äV landskapsreviaorernas till Ålands 

landsting avgivna berättelse över verkstäJld 

granskning av landskapets räkenskaper under 

år 1953· 
Utskottet har med tillfredsställelse kunnat konstatera att landska-

pets räkenskaper förts som sig bör och att landskapets egendom hand

hafts på riktigt sätt. De smärre anmärkningar landskapsrevisorerna 

gjort kommer givetvis att beaktas av landskapsstyrelseno Utskottet an

ser sig därför inte ha anledning att vidare beröra detaljanmärkningarna 

i övrigt, men skall nedan framföra sin mening om Kastelholms kungsgärd 

och de anmärkningar som gjorts om skötseln av dennao 
Utskottet har i frågan hört såväl landskapsagronomen som kolonisa

tionsinspektören. Vardera ansåg, att den gamla arbetarbostaden inte är 

tidsenliga För att bilda sig en närmare uppfattning om förhållandena 

företog utskottet en resa till ort och ställe. Det befanns därvid, att 

den gamla arbetarbostaden ar en gammal karaktärsbyggnad, som förmodli

gen uppförts på 1700-talet och under tidernas lopp ombyggts flera gän

gero Senast har den använts som arbetarbostad och fortfarande bor där 

ett gammalt par, som länge har varit i tjänst på kungsgårdeno Byggna
den i sin helhet är i fallfärdigt s ... dc.i:c utom taket, som blivit omlagt 

med plåt på senare tid. Dessutom fauns på kungsgården bl.a. ett oxhus, 

ett hus för ungdjur, ett stall för 12 hästar (gården har numera 4 
hästar), ostmejeri, spannmålsmagasin och drängstuga, vilka numera äro 

för stora eller obehövliga för sitt ursprungliga ändamålo Diskussioner 

har redan förts mellan landskapsstyrelsens lantbruksavdelning~ byggnads

instruktör och arrendatorn om rivning av en del byggnader och omändring 

av andra, så att kvarstående utrymmen skulle bli ändamålsenliga för 
gårdens drift. 

Utskottet anser, att den gamla arbetarbostaden borde rivas och det 

gamla paret beredas bostad i mera tidsenligt utrymme. En eller två nya 

arbetarbostäder borde tillkomma. Av övriga byggnader borde det, som är 

överflödigt för gårdens drift rivas och i övrigt ombyggnader ske så 

att erforderliga tidsenliga utrymmen erhållas. Då underhandlingar här
om redan börjats, emotser utskottet, att den plan, som befinnes lämp
lig, fullföljese Utskottet fann också, att ladugården inte är tidsen

lig1 varför arrendatorn härvidldg har ett h<:lndikap. Vad som kan vara 

av kulturhistoriskt varde pä kun5sgården bör givetvis på ett eller annat 

sätt räddas frän förstörelse i samband med n.yordningeno 

På grund av det ovan anförda f~.r utskottet vördsamt föreslå, 
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att landskapsstyrelsen och vid landskaps

styrelsen anställda samt densamma underlydande 
redogörare måtte beviljas ansvarsfrihet för 
handhavandet av räkenskaperna och den ekono
miska förvaltningen under år 1953• 

Mariehamn, den 17 november 1954. 
l?å finansut s~rnttets vägnart 

:fJ. 1. Il~ 
K. A. Helin. 
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Rolf Sundman. 

I ärendets behandling har ordföranden Helin, ledamöterna Lennart 
ru~ttsson, Evald Hag0 blom och Elis Andersson samt suppleanterna Faul 
Påväls och Kerstin Bertell deltagit. 


