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FINANSUTSKOTTETS betänkande N2 14/19 56 .. med 

·~ .~ . I: . 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fr~mställ~ 

ning till Ålands landsting angåen-de utver-

kande av extraordinarie ans l ag för byggande av 

en tjänstebostad v id Ålands centralsjukhus 

(25/1956). 
Utskottet har under behandlingen av ärendet hört chefsläkaren Gunnar 

Hellst röm och ordföranden i byggnadskommi.s s ionen, l antrådet Vikto r 

Strandfält . 

Ilen föreslagna tjänstebostaden för sys s lomannen ä r såväl till rums

a ntalet som lägenhetsarealen mindre än sys.slomannens nuvara nde bostad." 

Planlösningen är i behov av ytterligare oma rbetning innan byg get på-

0' ör jas, men den kan dock ligga till grund fö r en framställning ·om extra .... 

ordinarie anslag då erforderliga ändringa r höra till d~taljerna~ Likväl 

anser utskottet, att det vore skäl att överväga, om icke ett billigare 

byggnadssätt kunde komma till a nvändning. De bostadsb;y ggnader, som un

der de senaste åren uppförts för s.k. Arava-medel, ställa sig avsevärt 

I billigare. Ehuru standarden i dessa bosta dshus icke fullt mot s varar den 

r i tjänstebost a der bruklig a, motsvarar kostnadsskillnaden icke skillna den 

i standard, ty en bostadsbyggning av denna storlek borde kunna uppföras 

enligt Arava-principerna för c:a 4 Mmk. 

Av landskapsstyrelsens framställning fr~mgår, att inrättand e av en 

underläka rtjänst på medicinska avdelningen sannolikt k.~mmer att bli ak

tuellt. Utredning en hä rom är likväl icke slutförd, varför l a n dskapssty

relsen icke denna gång anset t sig kunna ing å med framställning om extra-

ordinarie anslag för ytterligare en bostad. Ilet av arkitekt Koivula upp

gjorda förslaget omfatt a r likväl tvenne bo.s täder och tvenne ga n1ge, var

för den · andra bostaden senare skulle kunna uppföras inti ll den nu plane

rade byggnaden. Utskottet anser det icke v c. ra lämpligt, att inkomma med 

tvenne framst ä llninga r om nya tjänstebostäde r med endast en kort mellan

tid, utan vore det skäl a tt slutföra utredningen om den andra tjänste

bostaden innan ärendet framlägges för 4la ndsdelegationen. Il~t vor e där

f or till fördel., om Landstinget denna gån.;· skulle :t'örka_sta l a ndskapssty

relsens framställning och hemställa om ny framställning i ämnet " La nd

skapsstyre l sen t orde till inkommande hästsession hinna anskaff a såväl 

fullständ i g utredning om ovannämnda underlä kart j änsts behövli3 het som 

nya ritninga r för bostadsbygg naden. Det v ore även skäl för l a ndskapssty

r elsen a tt i god tid därför inna n taga under övervägande, om a ndra ny

a ns kaffningar till centrals jukhuse t erfordra extraordinari_e 2. nslag, så 

att samtli ga centralsjukhuset beröra nde a ktuella ärenden kunde framföras 

till Ål andsdelega tionen på en gång-
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På grund av det ovan anförda får ut skottets vördsamt föreslå, 
att Landstinget måtte avslå frarmotällningen 

samt 
att Landstinget måtte hemställa hos land-

skapsstyre·lsen om ny framställning i ämnet, 

Mariehamn, den 24 mars 195 6. 
På finansutskottBts v ägnar; 

Närvarande i utskottet t ordföranden lVIa tts~ on, viceordföra nde.n·,,An-., 

dersson samt ledamöterna Clemes, Evald Häggblom och Gunnar Häggbl~m. 


