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FINANSUTSKOTTETS betänkande m' ~1'1952 5m~; an-

i~ 21/1952e 

ledning av Ålands l~ndskapsstyrelses skrivelse 

tili Ålands landsting med anledning av ett till e 

landskapsstyrelsen ingivet förslag i frågan om 

bron över Marsundet~ 

Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet vördsamt an

föra, att utskottet omfattar förslaget, varför utskottet föreslår, 

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelega

tionen med en anhållan om ett 800.000 mark stort 

extraordinarie anslag för ifrågavarande ändamål~ 

Mariehamn. den 27 november 1952. 
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ÅLANDS LANDSKAPSSTYRELSE 
V ÄGAV DELNINGEN 

Till Ålands landsting. 

N:o .. 
203 Väg. 

Ålands landsting har i framställning till Ålandsdelegationen av 

den 21 mars 1952 anhållit om beviljande av ett extraordinarie bidrag, 

stort 600.000 mark, för anskaffande av konstruktionsritningar till 

en bro över Marsund. Emellertid har Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 

i ett av Ålandsdelegationen avfordrat utlåtande ansett att det före-

slagna beloppet var för lågt beräknat och borde höjas till 800.000 

mark. 

Då Ålandsdelegationen icke ansett sig behörig att utan framställ

ning av Ålands landsting fatta beslut om det äskade anslagsbeloppets 
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förhöjning och att därjämte hos Presidenten göra framställning om 

beviljahde av ökat bidragsbelopp samt meddelat detta till landska 

styrelsen, får land~kapsstyrelsen föreslå 

Lantråd 

att Landstinget skulle ingå till Å 

landsdelegationen med en anhållan om be 

jande av ett 800.000 mark stort extraor 

narie anslag för ifrågavarande ändamål. 

På lan~skap~styrelsens vägnar:· 

cl~~,.;_ 
Viktor Strandfält 

Vägingeniör ~~~~c....~--• 
Bo Wilenius 
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FINANSUTSKOTTETS betänkan de Ng 2~1952 5m~~ an
ledning av Ålands l~ndskapsstyrelses skrivelse 
till Ålands landsting med anledning av ett till 
landskapsstyrelsen ingivet förslag i frågan om 

bron över Marsundet~ 
Med anledning av ovannämnda framställning får utskottet vöräsamt an

föra, att utskottet omfattar för s laget, varför utskottet föreslår, 
att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelega

tionen med en anhållan om ett 800.000 mark s~ort 
extraordinarie anslag för ifrågavarande ändamål. 

Mariehamn, den 27 november 1952. 
På finansutskottets vägnar: 

:I!/~ . 
K. A. Helin. 

V 
I ärendets behandling ha ordföranden Helin, viceordföranden Bengtz 

samt ledamöterna Häggblom, Lennart Matts s on och Andersson deltagit . 


