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rL.±7f1956. 

med anledning av Ålands landskapsstyrelses 

framst ällning till Ålands landsting med 

förslag om utverkande av extraordinaria 

anslag för om- och tj_llbyggn2d vid Å1anas 

lantmannaskola ~ (30/1956). 

Utskottet har vitl besök på Ålands lantmanriaskola rådgjort med land

skapsagronomen Ernst Johansson och to f o föreståndaren Tor-Göran fa; :;_,1-

ström och besett lantmannaskolans lokaliteter ~ 

·-

Det uppgjorda förslå.get synes i huvudsak komma att avhjälpa de v~·>~ 
I 

sentligaste bristerna i lantmannaskolans skolhuso Tillbyggnaden är pla-

nerad med iakttagande av största sparsamhet och med utnyttjande av den ~ 

förefintliga byggnaden på bästa s ätt. Utskottet hade dock gärna sett, 
att något större utrymmen för eleverna kunnat inrymmas i förslaget~ Då 

likväl elevantalet undqr de senaste tiderna varit knappt, är det kanske 

skäl a tt icke nu föreslå utvidgning av :projektet. Då landets fina~siel-

la ställnine; dessutom för närya::r-ande är svag, vill utskottet omfatta I 
I förs laget utan reservationer. 

På grund av det ovan fraoförda får utskottet vördsamt f öreslä 

~t t Landstinget måtte ingå till Ålands
dcl -::._;:l tionen med err framstäLi.ning om extra-

1 

ordinc::.r i e anslag för cm- och b .ll byggna d 

av Ålands l antmannaskola av följande ly·~ 

delse: 

Till Ålandsdelegationen 

Från Ål ands landsting ~ 

Frågan om landskapets bygdeskolor har ett flertal gånger behandlats 1 

I 
av Ålands landsting., Den 2 mars 1948 beslöt landstinget sålunda för- I , 
kasta en petition angående sammanslagning av Ålands lantmannaskola 

och Ålands ambulerande lanthushållsskola. För att emellertid fä fr<\s .. ~1. 
allsidigt belyst gavs landskapsstyrelsen i uppdrag att verkställa en 

~tredning rörande möjligheterna att samordna och centralisera de äländ- ~ 
ska bygdeskolorna så, att deras verksamhetsprogram :på bästa sätt skulle ! 

komma att tjäna landskapets behov& Den av landskapsstl:rJ,lsen verkställ- i[ 
da utredningen förelades landstinget vid höstsessionenrl949• Vid plenum ! 

den 24 november 1949 beslöt landstinget giva landskapsstyrelsen i upp
drag att på nytt verkställa en utredning angående samordnandet av by~dc 
skolornas, folkhögskolan inbegripet 1 verksamhet. LandskapsstyrGlsen 

anmodades samtidigt överväga l ämpligheten av att för ändamå l et till
sätta en specialkommitt~ med ur:;idr':lg att utreda möjligheterna att sam

ordna de åländska bygdeskolorua e Konmi tten, som bestod av fem medlcm
mar,r cprcsontcr:::.ndo olika s kolor och organisationer, g'ick in för att le-
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frågan belyst på två linjer~ nämligen möjligjeten av 1) en centrali-~ 

sering på ett stä lle av de åländska bygdeskolorna? avsoende närmast 

,Å l ands folkhö gskola , Ålands l a ntmanna skol a, Ål ands lanthushålls skola ~ 
,Å lands kvinnliga hemslöjds s kol?. c ::: i Å.lands manliga metall- och träslöjd- ~ 

I skola (eventuellt en samf'örläggni •J.g a v dessa skolor me d .Ä.. land.s Yrkes ..... 

skola)~ 2) en samordning av dessa skolor så långt det kunde anses vara 

lämpligt ur landskapets speciella förutsättningar och behovc :00. kom~ 

mitt~betänkandet~ vilket inlämnade s till landskapsstyre lson de n 10 ok

tober 1950, icke innehöll någon ekonomisk utredning angående k ostnader

na för å stadkommandet av en åländsli:a_:_bygdeskola samt de inbesparingar, 

vilka ku.nde påräknas vid en eventuell samordning, beslöt l ands kap[;:::;ty .. - 1 

I 

relsen den 18 november 1954 uppmana lrom.mi ttön kompletterad med ·en · 

fa ckman på byggnadsfrågor , att även utreda frågan i detta avseend-:-; !. I>:::i.1. 1 

21 f ebruari 1955 erhöll l a ndskapsstyrelsen konnni ttens betänkande an-· 

g ii.cnde frå gans ekonomiska sida o Till landstingets vårsess ion år 1955 

inkom l andskapsstyrelsen med en framst ä llning, i huvudsak baserad pt. · 

de utarbetade kommittebet ä nkandena ,. Enligt denna framställning ansåg 

landskapsstyre l sen sig icke kunna förorda att l a ndskapets nuvarande 

bygdeskolor samordnas till en enda bygde skola ,, Vid plenum den 16 mars 

1955 beslöt även landstinge t att Ålands folkhö gskola och Ålands lant• 

ma rmaskola s å som hittills skola verka såsom sj ä lvstä ndiga skolor, eniYa.f 

på sin nn.varandG plats, samt Ål a nds lnnthushå llsskola såsom hittills 

a mbulerande .. Samt idigt anmodad ·c; s 1 ::-.::dskapsstyre ls e n för e lägga l ands

t inge t fö rslag till framstälJ..n ::..~: , ~ - .'.):-; Al a ndsde l ega tione n om utve.rkande 

av extraordinari e anslag för bl. o. o ut b;yggna d och renovering av Ålands 

lantma nnaskola $ 

I stöd av detta sistnämnda beslut har landskapsstyre lsen låtit an

skaffa nödiga huvud- och detaljritningar för e n fullst ändig renovering 

av den nuvarande skolbyggnaden samt för en erforderlig tillbyegnad om 

c 8a 500 m3. Ritningarna har utarbetats av arkitekt K,,R, Lindgren samt 

kostna dsf()rslage t , slutande på 14 0 500 ,1 000 : o... av lantbruksavde lning0 .1B 

t vf ., byggmästare Oiva Vainio " 

Alands lantmannaskolas nuvarande skolbyggndd uppfördes år 192l 'i f:'.
0

. · 

som byggnadsma t eria l anvä ndes härvid demolerade kaserner från första 

världskriget. Denna påtvugna sparsamhe tsåtgä.rd me dförd e även att sko -~ 

lan icke ens som nyuppförd kunde ans e s motsvara tidsenliga krav ~ Trots 

ordinära underhållsarbeten under de gångna 35 åren b efinner sig skol= 

byggnaden i detta __ nu i ett sådant skick a tt en genomgripande renovering 

ä r ofrånkomlig. Fråga n om bygde s k olorna s samordning har givetvis bidra

git till a tt större underhållsåtgärde r i s1colbyggnade n fått ans t å de 

senaste åren, men i och med l a ndstinge ts beslut i bygdeskolfråga n hs. ~.: 

I 
i , 
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8 ko lbyggnadens iståndsättande fått förnyad aktuali.tet. ]ilc11 b tbc. r t c:;n 

renovering av den nuvarande skolbyggnaden är icke tillfyllest ~ F ör stt 

l".:unna anpassa undervisningen efter tidens krav erfordras en minc:;·' e: 

tillbyggnad~ Eft er det dessa byggnadsplaner genomförts kan lland.s J. ~ •.. ,>

mannaskola anses arbeta under vida gynnsammare förhållanden än hi~t~~~ s 

s3mtidigt som probleniet med skolbyggnaden kan avföras från dagordn in,_:;cn 

för l å ng tid framåt,, En helt ny skolbyggnad vore givetvis önskemålet, 

men då ett dylikt projekt skulle medföra avsevärda kostnader har lands

tinget beslutat stann9 för renovering och tillbyggnad3 

Renovoringsarbetena i den gamla skolbyggnaden innGbär blo a., in.stal·~ 

lat:l.on av värme 9 vatten och avlopp samt en helt rw disposition av elev

internatet~ Genom att dem.oJ.orade kaserner användes vid uppförandet av 

skolan bär byggnaden, och då. i-synnerhet elevinternatet, en tydlig 

prägel av kasGrno Enligt planc:,7t1a kommor elevrummens antal att utöka $ 

från nuvarande fyra till ått2 c. ~ ~~ :..i · onom kan eleverna b eredo.s större 

ro för sina studier. Tillsvidu:' (; . ....... :;_· den i:raktiska undervisningen i 

ma.ski.nlära meddelats eleverna i Jouo. la gc3.rds drggi.ga och kalla redskaps~ 

lider och ... skjuL Genom att en ny slöjdsal inredes i samband rn.~ d om--

och tillbyggnaden, kan den nuvarande slöj dsal.on disponeras som mas kin'~' 

hallo Tack vare detta kommer även undervisningen i maskinlära 1 för 

övrigt ett av skolans viktiga ste l ä roämneni att kunna bedriva s und.e·~ 

full t tillfredsställande förhållanden~ Tillbyggna dens första v~ning 

: . ..::ommer a tt inrymma, förutom den redan nämnda slöjdsalen1 bagars-tu__;~\ 

:::.c"mt nödvändiga förvaring srume Andra våningen åter inrymmer bespL; .. ~ . »._:;c;. 

:;:ök samt rum för skolans husmor och köksbj_träde:. 

Nedanstående sammanställning visar dispositionen av :§.ttrymmena i. don 

nuvarande skolbyggnaden samt hur desamrn.a komma att disponeras efter 

ou ... och tillb;y ggna de n, • 

.Den nuvarande skolbyggna den Efter om- och till
t ill.byggnadon 

]?ott envåning__~n 

Slöjdsal 

Maskinhall 

Kök 

Tamburer 

Tvättrum 

:Pann- och bränslerum 

Rum för husmor 

Bagarstuga och skafferier 

:Diverse utrymmen 

,. 
''· 

Summa 

35 ol 11 

47 - 4 l1 

14,, 8 Il 

5 ~ 5 Il 

9o 7 11 

' 2 
180 11 0 m 

52 ..:i 4 Il 

9 c 7 Il 

35 ,.. 7 ff 

23 0 8 " 
6~. 5 li 

--· - · - ~--....=..~.-----_.._. -c..·----""·- -4 · ·~-- ..... -----. ..-';>...-..... ..... _____.. 
257. O nc 



I våningen 

Iiärosal 

Matsal 

Kansli 
Tamburer 

Kök 
Rum för kökspersonalen 

-4-

1 m2 99, 
41 .. 3 Il 

083 

15.4 " (Samlingsrum) 

24~ 2 Il 

Skafferier och diverse utrymm~e_n~-~~-.---~~~ 
Summa 18000 m2 

-I.I~ våntngen 
Elevrum 121.4 m2 (4 st.) 
Korridorer och diverse utrymmen 58. 6 '' 

Tvätt-och toalettrum 
Summa 180.0 m2 

99.1 m2 

46u0 11 

15e4 11 

19. 5 Il 

25ol 11 

3706 Il 

14. 3 Il 

98.6 m2(8 st o 

70.4 ll 

11.o 11 

övriga uppgifter beträffande den planerade renoveringen och till
byggnaden framgår i detalj av till denna skrivelse bifogade ritning~r 

och arbetsbeskrivning. 
Det framhålles, och detta med all rätt, att största vikt bör f as tas 

vid de blivande jordbrukarnas yrkesutbildning. För de åländska jordbru

karnas fackutbildning finnes inom landskapet endast en skola, Ålands 

J.antmannaskola. Med tanke på att c:a hälften av landskapets befolkning 

~är sin utkomst från jordbruket, är det givetvis en första rangens frå

ga att Ålands lantmannaskola befinner sig i ett sådant skick att jord

brukarungd;onen verkligen söker sig till densamma. Men lika viktigt som 

a tt skolan fär elever är det givetvis att skollokaliteterna tillåter en 

fullt tidsenlig undervisning.i 

På grund av vad ovan anförts f å r Ålands landsting vördsamt anhålla 

att Ålandsdelegationen måtte tillerkän

na landskapet Åland ett extraordinarie ansla 

om 14.500,000:- för om- och tillbyggnad 
0 

av Alands lantmannaskola. 
Mariehamn den 1956a 

På _Ålands landstings vägnar: 
... ~ . .. . . . .... 

M.., riehamn, den 18 november 1-956. 
På 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattss 
olf Suncfman 
samt ledamöterna 

Elis Ande~sson, Nils Clemes, Eva ld Häggblom och Gunnar HäggblomQ 


