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FINANSUTSKOTTETS betänkand e Ng 1/1965 med anledning av landstingsmannen Valter Nordas m.f l ; s
N2 1{1965.
hemställningsmotion om anskaffand e av en för Embarsunds färjpass i Föglö lämpad linstyrd landsvägsfärja samt anvisande av anslag i 1966 års
ordinarie budget för ändamå let. (Ng 7/1965).
Med anledning av ovannämp.da hemställningsmotion, varöver Lands tinget
inbe gär t utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört vägingen jö ren Bo Wilenius, härmed vördsamt anföra följande~
Ti en nuvarande färjan över Embarsund användes såsom reservfärja för
M/F Föglö och lVI/F Vå rdö, då dessa äro tagna ur trafi k för översyn och
reparat ioner. På detta sätt kommer lVI/F Embarsund att vara rät t l å nga
perio der borta från färjpasset i Embarsund . Denna färj a kommer d·e.s sutom
att användas på ganska öppna vatten, där den vid dåligt väder visat
sig vara mindre ändamålsenlig.
Landskapsstyrelsen föreslo g redan senast e höst, att anslag skulle
upptagas i ordinari e budgeten för år 1965 för anskaffande av ytterligare en begagnad färja. Detta ans lagsäskande vann. Lands'tingets bifall
och undersökning ar pågå fö r att förverkliga inköpet . Eme1lertid synes
det finnas behov av ytterligare en färja redan under inkommande år. .• Förutom trafi ken mellan Se glinge och Kumlinge '· s om enli gt utskottets upp . . .
fattning till en början borde ordnas med en färja i direkt förbindelse
mellan sagda öar, kommer i Brändö anslutning en till färjförbindelsen
Vår dö -Gus t afs att. ställa krav på fär jf örbindels er inom kommune n . Därvid synes det lämpligt, att nuvar ?nd e Embarsund flyttas till trafiken
mellan Kumlinge och Seglinge, där endast en frigående kan användas,
medan en kabelfärja kunde komma till användning i Embarsund . En kabelfärja är väsentligt billigare än en fri gående färj a, varför utskottet
ans er det lämpligt, att en sådan ans kaffas för Embarsundstrafiken.
Med hänvisning till det ovan anförda får utskott e t vördsamt före slå,
att Land stinget måtte hemstä lla om e n utredn ing av kostnaderna för en linstyrd färja
för trafiken över Embarsund samt om upptagande av anslag för anskaffande av en sådan i
förslaget till ord inarie inko ms t- och utgiftsstat för å r 1966.
Mar iehamn, den 13 raars 1965.
På finans skot t e t s vägnar ~
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Närvarande i ut s kott et:ordföranden Lennart Mattsso ,vi c eordförand en
fald Häggblom samt ledarnät erna Gunnar Häggblom, Lean ers so n och Lindors .
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