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FINANSUTSKOTTBTS betänkande m 15/1958 med \I 

anledning av Ålands landskapsstyrelses 

N~ 15/1958 . framställning till Ålands landsting med 
förslag om utverkande av ytterligare extra
ordinarie anslag för erläggande av kostna.d;> ::·

na för byggande av bro över Bomarsund i 

Sunds kommun. (17/1958). 
Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet härmed 

vördsamt framföra följande: 
Den i motiveringen till framställningen framförda kalkylen är 

riktig, varför utskottet kan omfatta densamma och förorda en anhållan 
om det föreslagna beloppet. Redaktionella ändringar i framställningen 
till Ålandsdelegationen föranleda, att utskottet nedan intagit sitt 
förslag in extenso. 

Hänvisande till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

Till Ålandsdelegationen 

att Landstinget måtte ingå till 
Ålandsdelegationen med en sålydande 
framställning: 

från Ålands landsting . 
Republikens President fastställde den 28 december 1956 Ålands

delegationens beslut angående beviljande av 18.000.000 mk för byggan
de av en bro över Bomarsund i Sunds kommun. Till grund för det bevil
jade beloppet låg ett anbud av firma Monberg & Thorsen A.B., Stock

holm, Sverige, vilket anbud firman hade givit den 2.11 . 1954. Vid 
sistnämnda tidpunkt hade närmast högre anbud stått på 29.650.000 mk. 
Då ·anbuden vid beslutets fastställelse voro två år gamla, inbegärde 
landskapsstyrelsen nya anbud, varvid det visade sig, att firma 

Monberg & Thorsen A.B. nu offererade arbetet för 19.586.000 mk och 
120.000 SKr. eller sammanlagt 24.886.000 mk. Detta anbud var lägst . 
Närmast högre anbud lydde på 30.500.000 mk, På grund härav tecknade 
landskapsstyrelsen kontrakt med firma Monberg & Thorsen A.B. 

Efter kontraktets undertecknande inträffade devalveringen av 
landets valuta, varav följde en förhöjning av det markbelopp, som 
motsvarade den kontraherade summan i SKr, om 2.135.000 mk. Dessutom 
har under byggnadstiden en försämring av penningvärdet medfört, att 
utöver entreprenadsumman enligt den i ko ntraktet intagna indexklausu
len 407.000 mk skall erläggas. De totala kostnaderna f ör brobygget 
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stiga sälunda till 27.428.000 mk . Brobygget är slutfört och godkänt 

vid verkställd slutsyn i närvaro av väg- och vattenbyggnadsstyrelsens 

representant. För slutlig reglering av landskapets utgifter för bro

bygget erfordras sålunda skillnaden mellan det sistnämnda beloppet 

och beviljade 18.000.000 mk eller 9.428.000 mk. 

Hänvisande till det ovan anförda anhåller landstinget vördsamt ; 

Mariehamn,den . . . . . . . . . . . . ~ . •. 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja 

landskapet ett extraordinarie anslag 

om 9.428.000 mk för erläggande av det 

slutliga kontraktsbeloppet för bron 

över Bomarsund i Sunds kommun. 

På landstingets vägnar: 

Mariehamn , den 24 november 1958. /) 

På finansutskottets vägnarC-: )./ 

~ 1 ff . blom. z~ 
Rplf Sundman. ~ 
I 

Närvarande i utskottet: Viceordföranden ~vald Häggblom, ledamöterna 

Hansen, Gunnar Häggblom och Isaksson samt suppleanten Clemcs . 
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