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N2 23/1958. FINANSUTSKOTTETS betänkande m 23/1958 -
me d anl edning av Ålands landskapsstyre lses 

frilmlställning till Ålands l andst ing angående 

utverkande av extraordinarie ans l ag för upp- 1 I 

förande av turisthotell i Ma riehamn (30/195 8). ' 
Med aneldning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra följande: 

Utskottet finner det av l andskapsstyr e lsen tagna initiativet 

beaktansvärt .och värt en grundlig undersökning. Då likväl framställnin

gen icke åtföljts av en så grundlig utredning, som uts~ottet anser 

nödigt, och utskottet saknar möjligheter att inom den för pågående 

landstingssess ion beräknade tiden införskaffa dylik utredning, anser 

utskottet, att framställningen för denna gång bör förkastas. 

Med hänsyn till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte förkasta framställ

ningen, samt 

att Landstinget måtte hemställa hos 

l andskapsstyre lsen om ny framst ällning i 

ämnot med utredning om E0d~frtågan samman

hängande rz$tändigheter, 

Mariehamn, den 12 december 1958. 

På fin1:u~~~e-t~-= vägnar: J;/ 
~lis Andersson.1'.: ~~ 

Rolf Sundmafi. ~ 

/ 
Närvarande i utskottet: ordföranden ~lis Andersson, viceordföran-

den ~vald Häggblom, ledamöterna Tore Hansen , Gunnar Häggblom och 

Mart in Isaksson. 

' ' i 
' 

' 
•! I I 
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Till ·Ålands lands ting 

frän Ålands landskapsstyrelse. 

I 'I f '"6 . 
·Vid höstsessione:d ,överlämnade landskapsstyrelsen till Landstinget en 

framställning angående utverkaride av extraordinarie anslag för uppföran
de av turisthotell i Mariehamn (30/1958), vilken fortfarande är under 
behandling i Landstinget. Sedan framställningen överlämnades, har nya 
omständigheter kommit i dagen, vilka medföra, att 18.ndskapsstyrelsen 
icke mera vill vidhålla det då gjorda förslaget utan har för avsikt att 
överlämna en ny framställning i ämriet till Landstinget. 

På grund härav och med hänvisning till § 25 mom. 2 landstingsord-
ningen har landskapsstyrelsen beslutat 

I 

~ I 

I 

I 

att återkalla landskapsstyrelsens fram- :I 

ställning Ng 30/1958 angående utverkande 
av extraordinarie anslag för uppförande av 
turisthotell i Mariehamn. 

Mariehamn 1 den 25 november 1959. 

På ~~sklp styrelsens vägnar: 
Lantråd ~/J:.li!/I. 

Ru~lJJ an~ (l,.'V. ' /L_ I'J 
. ~it/.landskapssekreterare v~ ~ 

Jan-Erik Lindf rs 
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Till Alands landsting s finansutskott, 

lVIarieharnn. 

Bland landskapet Alands olika nåringsgrenar intager turismen 

en alltmer 1·ramträ aande st ällning. LandsKapets obestridliga 

naturliga i ·orutsä_"t t ?ingar :för en välutvecklad turistrorelse har 

i 1·orening med inkvarter i ngsmojligheter i bet"intliga byggnader 

och smä stugor skapat mdjligheter att utan stora investeringar 

utbygga turistkapaciteten. De uppnadaa resultaten i 1·raga om 

åntalet turister, som årligen gastar Alana, är beaktansvarda 

da man betänker att turistmängden motsvarar unge1'är 2 g ang er 

l andskapets bef'olkning. Att dessa turister under vistelsen hår 

1drbruka betydande belopp 1'ör uppehälle och övriga inkci p torde 

stå klart for envar, likaså att en betydande del av dess a inkomster 

direkt eller indirekt kommer de i "lesta invanare i v art landska p 

tillgodo. 

Vid en granskning av de bost äder, som står turisterna till 

buds, kan man inte undgå att 1·orvanas dver den jamförelsevis 

låga standard i i 'råga om komfort och moderna bekvämligheter som 

overlag uppvisas på v åra hotell och pensionat. Till rdljd av 

vår korta s a song har det ekonomiska utbytet av dylika rorelser 

icke gjort det mojligt att på enskild v äg :t'ä i ·ram medel f 'ör 

moderniseringar eller uppbyggnad av moderna anlaggningar. Detta 

är dock icke nagot specii'ikt ålands1d problem. Såvä l på fastlandet 

som i de civriga nordiska l änderna har det bef'unni ts nodvandigt 

att med allmänna medel stöda uppf·orandet av turistanlaggningar. 

':L1uristnaringens nationalekonomiska betydelse na r motiverat de cta. 

Bn allvarlig svaghet är att hotellsitua tionen icke ens 

n ärmelsevis motsvarar de anspråk som maste ställa s på en turistort. 

I 
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Ett modernt, tillrackligt stort turis~hotell, som ~an erbjuoa 

även en anspräksI'ull turist onskad komfort, skulle skapa I orut

sättningar f 'or en ytterligare utvec kling av cien for hela land.sKöp 

betyoelsef'ulla turistnäringen. Genom t _illkomsten av bil1:'arje

trai'iken har av allt att döma en ny epok inletts. Briarenneterna 

1'r än den nu avslutade s a songen visar att antalet turister o.kat 

hogst vasentligt samtidigt som behovet av ett turisthotell 

ytterligare understrukits. 

Alanos handelskammare önskar under hånvisning till ovan

stäende betona angelagenheten av att 1ragan om Deviljanae av 

med.el for upp1'_örande av ett turisthotell i lVIariehamn tas upp t ill 

allvarligt övervägande. 

Mariehamn den 17 september 1959 

Ombuasman 

tl • .Stenius 
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Till Ålands landskapsstyrelse 

Marie hamn 

I. 11 ,.. d . .,t r 1 ~ 19s_1-
Kans 1 .o~e rag ,.----- - ;---- --~-

R~- ~~ ~-- - - ~-:-----·-------~. -~--_...... .. '{/-=--=-:-. 
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Ålands Turistförening inlämnade den 2 augusti 1958 

till landskapsstyrelsen en anhållan om landskapslån för 

ett planerat turisthotellbygge i Mariehamn varom landskaps

styrelsen sedermera gjorde framställning till Ålands lands-

ALANDS LANDSKAPSSTYRELSE 
KANSLIET 

Mariehamn, den ......... ... .. . ? .. ~--~- -~· - ···· ·· · · · ·· ·· · · 195 .. .. . ~ • Till Finansutskottet vid .Ålands landsting 

N:o . ~!~ 

Hän~isande till landskapsstyre lsens fr amställning m 30 av den 20 

n ovember 1958 angående utverkande av extraordinarie anslag för upp

förande av turi s thotell i Mariehamn, får l a ndskapsstyrelsen vörd

samt tillsända bilagda skrivelse från Ålands Turistförenin g med 

ytterligare utredning i ärendet. 

På l~ndska s~styr.elsens vägnar: 

Lantråd / 

;t"J ans~ 
Bitr. l andskapss ekreterare 

B.D. 4457/399-5SL_ 

./ 

I ~ 
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Ålands Turistförening inlämnade den 2 augusti 1958 

till landskapsstyrelsen en anhållan om landskapslån för 

ett planerat turisthotellbygge i Mariehamn varom landskaps

styrelsen sedermera gjorde framställning till Ålands lands

ting. Då föreningen nu genom Turistföreningen i Finland 

erhållit bilagda " P .M. rörande Turistföreningens i Finland 

och statens inbördes ekonomiska förhållanden samt finansie

ring en av turiststationernas uppbyggnad under de senaste 

30 åren", vilken kan vara av stort intresse i samband med 

ärendets fortsatta behandling i landstinget, anhålles här

med vördsamt att landskapsstyrelsen ville överlämna den

samma till landstinget såsom ett komplement till den tidi

gare gjorda framställningen. I samma syfte bilägges också 

en kopia av en skrivelse från sekreteraren i Samarbetsrådet 

för de Officiella Utländska Turistbyråerna i Stockholm. 

Med anledning av Turistföreningens i Finl and P.M. vill 

Ålands Turistförening även göra en del k ommentarer, vilka 

vi anser borde bringas till landstingets kännedom, nämligen 

följande: 

En omvärdering av de statsans l ag som enligt Turistföre

ningens i Finland P.M. använts för t uristanläggningar i 

riket till ett för dagen motsvarande belopp kunde med all 

sannolikhet utgöra en god jämförelsegrund för uppskattningen 

av den förmån landskapet i ekonomiskt avseende finge del av 

genom beviljandet av det begärda understödslånet. Härvid 

bör givetvis även beaktas, att Turistföreningens i Finland 

.1 

. I 



förvärvande av Hotell Pohjanhovi i Rovaniemi och Hotell Aulanko 
' vilka vardera äro stora och dyrbara anläggningar, indirekt ut-

göra ett betydande statsunderstöd. En ovanåsyftad räkneopera

tion synes inte vara så enkel att utföra, men i varje fall bör 

det stå klart, att statens deltagande i form av direkta bidrags, 

anslag sammanlagt utgör ett mycket stort belopp. Då i TFF:s P.M. 

påpekas att Vandrarhemsorganisationen i Finland är en särskild 

organisation som även den erhållit statsbilldrag, vill vi också 

erinra om Att Ålands Turistförening på Åland handhar de uppgifter 
som i riket handhas av nämnda organisation. Vid jämförelsen bör 1 

även observeras, att Ålands Turistförenings anhållan gäller ett 

lån fördelat på 3 års tid vilket i sin helhet skall återbetalas, 

Sålunda är det endast beloppet av den nedsatta låneräntan som 

bör ställas i jämförelse med ovanberörda statsanslag. 

En annan omständighet i sammanhanget är att landskapets 
särförhållanden också i detta -fall bör beaktas, vilket är en 

synpunkt som mycket väl sammanfaller med Turistföreningens i 

Finland uppfattning då det gäller turismen,nämligen den att 

det är mycket viktigt att det här och var i landet finns s.k. 

turistcentra och speciellt i gränstrakterna eller i närheten 

av infartsvägarna till landet. Att Åland bör utgöra ett dylikt 

turistcentrum är en självklar sak. 

Mariehamn den 28 februari 1959. 

På styrelsens för Ålands Turistförening r.f. vägnar: 

Ordförande 

Sekreterare ~k«:-s 
Holger Stenius 

Bil.: 1 P.M. 
1 brevkopia 
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P . M. rörande Turistföreningens i Finland och statens inbördes ekonomi ska 

förhållanden samt finansieringen av turiststationernas uppbyggnad under de 

senaste 3o åren. 

År 1929 upptogs i statens budget en post om 1.550.000 mk för byggande 

av turiststationer på Koli och i Ivalo . Båda stationerna blev färdiga år 

1930 och utfördes följande arbeten: 

Koli turiststation 

Huvudbyggnaden tillbyggd es m. 11 rum (2o bäddar) 
..... 

Ivalo turiststation (förstördes under kriget) 

Ivalo nya turiststation byggdes omfattande: tvåvånings-

byggnad av stock, hall, sällskapsrum, restaurang och 14 

rum för turister. Bäddkapacitet 32. 

450.000:-

l.loo.ooo:-

För reparationsarbeten i de av staten ägda turiststationerna bevilja-

des TFF under åren 1929-36 sammanlagt 4,3 milj.mk, vartill av kommunikati on 

ministeriets allmänna byggnads- och dispositionsmedel under samma tid 

1,6 milj.mk föll på turiststationernas del. Anslaget användes för: 

Koli turiststation 

!huvudbyggnadens första våning tillbyggdes 7 rum, och 

uppfördes elkraftverk samt installerades vatten. Bädd-

kapaciteten ökades med 15. 400.000:-

Kolttaköngäs nya turiststation (förstördes under kriget) 

Ny rymlig t i 11 byggnad 500.000:-

Ivalo nya turiststation (förstördes under kriget) 

Ekonomiebyggnad uppfördes. 4 små stugor för sommarbruk 

byggdes. Ca 24 bäddar. 300.000:-

Virtaniemi turiststation (förstördes under kriget) 

Byggnaden förstorades, förseddes med centralvärme och 

anskaffades inventarier. 200.000:-

I 
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Inventarier anskaffades för flera stationer 400.000:-

Linhammar turiststation(förstördes under kriget) 

Uppfördes huvudbyggnaden med kök, matsal, sällskapsrum, 

källare mm. samt rum för ca 55 personer (bäddar) 2.500.000:-

Då man insåg att uppförandet av de nya turiststationer som behövdes, 

inte genom statsbudgeten kunde finansieras så snabbt som den tilltagande 

turisttrafiken förutsatte, väcktes år 1935 inom TFF tanken på att erhålla 

ett större obligationslån från staten. I dessa strävande lyckades man ock-

så sålunda, att TFF år 1936 fick ett 15 milj.mk:s obligationslån, som sta-

ten garanterade och vars amorteringstid bestämdes att utgå år 1960. Enligt 

de villkor som uppställts granskade kommunikationsministeriet det allmänna 

programmet för lånemedlens användning samt godkände alla byggnadsritningar 

Med obligationslånet ( 15 mmk) uppfördes och anskaffades: 

I. Hotell Finlandia 

Hotellet inköptes och huvudbyggnaden reparerades grundligt 

Huvudbyggnaden 6600 m3 , 26 rum, bäddkapacitet ca 7o. 

För inventarier användes 

2. Enare turiststation (förstördes under kriget) 

Huvudbyggnaden av stock, 2 våningar, kök, matsal, 11 rum, 

3 rum för gruppinkv. mm. 2500 m3 • Bäddar ca 48. Bilgarage 

och lokal för gårdskarlen. 

Inventarier 

Bastu 

3. Kukasjärvi lägenhet inköptes (obebyggd) 

4. Lohilinna fiskestuga (förstördes under kriget) 

Fastigheten 

Inventarier 

3.loo.ooo:-

340.000:-

950.000:-

180.000:-

81.ooo:-

100.000:-

21.ooo :-

5. Leppiniemi restaurang (måste rivas på grund av kraftverksbygge) 

Fastigheten 

Inventarier 

2.100.000:-

16.ooo:-

I 

I 
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6. Hetta turiststation, ritningarna för stationen 34.ooo:-

7. Aulanko lägenhet inköptes 1.700.000:-

8. "Casino" på Hogland (förstördes under kriget) 

Byggdes restaurang i två våningar 

Inventarier 

1.400.000:-

9. Pallastunturi turiststation (förstördes under kriget) 

Byggnaden av tegel i tre våningar, 3 matsalar, 2 sällskaps-

150.000:-

rum 52 rum för turister mm. 9800 m
3

• Bäddkapacitet ca llo. 4.500.000:-

Inventarier 

lo. Kilpisjärvi vandrarhem 

"Si ilastupa" jämte inventarier. Ca 11 bäddar. 

11. Ounastunturi ödemarksstuga (förstördes under kriget) 

Byggnaden 

Inventarier 

75.ooo :-

83.ooo:-

150.000:-

20.000:-

Under åren 1936-37 då byggnadsarbetena var halvvägs och lånemedlens 

användning inte inbringade inkomster, upptogs i statsbudgeten anslag för 

räntor och amorteringar av lånet. Efter krigens slut har staten sedan 

1948 likaså skött om räntorna och amorteringarna, ty av de stationer som 

byggdes med lånemedlen och som uppräknats ovan, förstördes samtliga utom 

Aulanko och Kukasjärvi egendomar samt Hotell Finlandia. 

I statsbudgeten för år 1938 upptogs ett anslag på 4 milj. mk, som 

användes för uppförande av 

Airisto turiststation 

Inköptes en parcell på Stormälö och uppfördes för sommar

bruk huvudbyggnad av tegel omfattande lo rum för turister, 

2 kabinett, restaurang för 200 personer mm. 3800 m
3

, 5 sommarstu

gor a 4 rum samt anskaffades material och lades grunden för 

"Loftbyggnaden" och ekonomiebyggn. Bäddkapacitet nu ca 7o. 

År 1943 inköpte föreningen aktiemajoriteten i Oy. Vehoniemenharju 
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och erhöll samtidigt i sin ägo den på statens mark belägna Vehoniemi turis t 

station. År 1954 inköpte föreningen en tomt vid Kaivanto kanal. Hittills 

har där bedrivits turiststationsverksamhet under namnet Vehoniemi strand-

villa, men man har planerat att i framtiden uppföra ett nytt hotell på 

platsen. 

År 1948 beviljade Helsingfors stad ett 8 milj.mk stort räntefritt 

lån åt Ehrensvärd-Samfundet för uppförande av en källarrestaurang på Gus-

tafssvärd vid Sveaborg. Sedan nämnda för ening överlåtit lånet till Turist-

föreningen i Finland för verkställande av planen, sattes byggnadsarbeten 

omedelbart i gång men på grund av oväntat svåra förhållanden blev restau-

rangen-Walhalla- färdig först i juni år 1950. Beroende på inflationen steg 

restaurangens byggnadskostnader till 25 milj.mk, vilket belopp i dess helhet 

föreningen fick i lån av Helsingfors stad. Lånet bör årligen amorteras med 

1 milj.mk. Vissa fasta inventarier samt lösöret i restaurangen inköpte 

föreningen med egna medel •• 

Byggnadsverksamheten under åren 1955-58 och delvis redan tidigare. 

Kilpisjärvi turiststation. Byggnadsverksamheten åren 1948-57 och anslagen: 

Beviljade anslag: 1948-1953 inalles för 3 byggnadsskeden 65.500.000: 

1955 kraftstationen 3.500.000: 

1953 för LV byggnadsskedet 25.ooo.ooo: 

Inventarier år 1948 3.ooo.ooo: 

1956 inventari e r 3.ooo.ooo: 

1956 för IV byggnadsskedet 25.ooo.ooo: 

(Obs.-Stor del av anläggningen brann år 1956,senhösten) 

125.ooo.ooo: 

Uppfördes huvudbyggnaden i två våningar jämte bottenvå-

ning 
3 av tegel, 9200 m , 2o rum, bäddkapacitet 28, 24 små stu-

gor av bräden {sommarbruk) a 48 bäddar, 420 m
3

, barackbostad, 

3 
ca 3o bäddar, 250 m • 

. I 
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Enare turiststation 

År 1955 beviljades för huvudbyggnaden 17.ooo.ooo:-

Den uppfördes i två våningar av stock om 2500 m3 

med kök, restaurang, lo resanderum mm. Bäddkapacitet 

19. 

För inventarier 3,750.000:-

Bilgarage och bostad 3.060.000:-

År 1957 beviljades för byggande av turiststationens 

annex 19.ooo.ooo:-

för inventarier 2.000.000:-

Annexet med matsal och 2o rum mm. omfattar 2250 m3 

44.810.000:-

Ivalo turiststation. 

År 1948 uppfördes huvudbyggnaden av stock i två 

våningar 12 resanderum, 2 restaurangsalar, 3 personalrum 

mangel, tvättstuga mm. 2650 m
3

, bäddkapacitet med gårdsbyggn. 

ca 48. 29.200.000:-

År 1958 beviljat anslag, arbetslöshetsmedel 

för inventarier 

Uppfördes annexbyggnaden av tegel i två våningar jämte 

bottenvåning, 25 resanderum, 2 kanslirum, sällskapsrum 

mm. 3500 m
3

, bäddkapacitet 32. 

Pallastunturi turiststation (huvudbyggnaden tidigare uppförd 

med egna medel) 

46.ooo.ooo:-

4.ooo.ooo:-

Annexet till huvudbyggnaden med statsunderstöd omfattar: 

3 
750 m , lo rum och 1 sällskapsrum, bäddkapacitet 15. 9.-500.000:-

Personalbostad, 7 rum, centralvärme, 280 m
3 

2,300.000:-

Bastubyggnad, 115 
3 

m • 2.050.000:-
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År 1948 Vuotso turiststation. 

Byggnaden disponeras förutom av turistföreningen även 

av posten och polisen jämte personalens bostäder. 

By g6 nadskostnaderna 19 . 900. 000 :-

Huvudbyggnaden 2000 
3 

m • Bastu och bostad 200 3 
m • 

Ekonomiebyggnaden 300 m
3

• Bäddkapacitet 25. 

År 1958 Utsjoki turiststation. 

För turiststationens byggande beviljat anslag av staten 20.000.000:-

(bygges som bäst) 

Då man övervägde medel att få till stånd nya turiststationer grundade 

TFF år 1928 Suomen Matkaravinto ja Maja Oy. (numera Matkaravinto Oy), vars 

ändamål är att hyra och sköta stations-o.a. trafikrestauranger. Den rena 

vinsten tillfaller enligt bolagsordningen TFF. Matkaravinto Oy. har också -

särskilt underv de senaste åren - i någon mån kunnat delta i finansieringen 

av föreningens byggnadsverksamhet. 

I Rovaniemi, som är en knutpunkt för nästan hela turisttrafiken i 

.u appland, fick föreningen i sin vård det år 1936 färdigbyggda Hotell 

... 
Pohjanhovi. För att få till stånd detta hotell grundades år 1935 ett skilt 

aktiebolag, Rovaniemen Matkailijahotelli Oy, i vilket Oy Alkoholiliike Ah, 

Alkon Kansanravintola Oy, och TF'F var delägare. År 1944 pä vären inköpte 

föreningen med lånemedel bolagets hela aktie s tock. Under fortsättnings-

krigets slutskede i oktober år 1944 förstörde tyskarna fullständigt hela 

hQtellet. Efter krigens slut byggde föreningen med lånemedel ett nytt 

Pohjanhovi, som blev färdigt år 1948 och kom att kosta över loo milj.mk. 

Det nya Pohjanhovi har sedan december 1951 varit uthyrt till TFF:s dotter-

bolag, Matkaravinto Oy . - Rovaniemen Matkailijahotelli Oy. upplöstes är 

1950. 

Liksom för Pohjanhovi grundades ocksä för uppförandet av Hotell 

Aulanko ett särskilt bolag, Aulanko Oy., vars delägare var Oy. Alkoholiliike 



7. 

572 

Ab, _ Alkon Kansanravinto Oy, Finska .Ångfartygs Ah, och TFF. Också detta bolags 

hela aktiestock, utom de aktier som ägdes av FÅA, inköptes år 1944 av fö-

reningen. År 1948 inköpte TFF bolagets hela fasta egendom varefter Aulanko 

Oy:s verksamhet har varit av rent formell art. 

Efter vinterkriget år 1940 inköpte föreningen hela aktiestocken i par-

tiaffären Kauppa-Oy.J.Hallenberg, som tvingats att flytta från Viborg. Parti-

affären har i huvudsak stått för varuanskaffningen till föreningen och Mat-

karavinto Oy:s restauranger. 

I detta nu uppgår föreningens bankskulder, som uppstod under återupp-

byggnaden av de turiststationer som förlorades under krigen, till närmare 

200.milj.mk och ränteutgifterna stiger per år till närmare 14 milj.mk. Stats-

understöd för verksamheten har detta år erhållits 8 milj .mk 
1
1ika J,lled n~got 

I "\ /. L \ 
över 5o % av ränteutgifterna, vartill staten har erlagt räi!i.tan och amort'e.-

! ' \ 

ringen för 1935 års o bl igationslån samt som särskilt ansllg ~l)·il jat ca 
1
' 

15 milj.mk för utlandspropaganda. 

Föreningen har åren 1957-1958 erhållit billiga understödslån ur stats-

medel tillsammans 80 milj. mk. Av denna summa har hälften använts för amor -

tering av bankskulder och andra hälften för grundförbättringar, smärre ut-

vidgningar av i förenin gens ägo varande byggnader samt för nybyggnader å 

camping-områdena. 

Vandrarhemsorganisationen i Finland är en skild organisation, som 

fått statsanslag i främsta rummet av tippsmedel. 

Helsingfors, den 21 februari 1959 

TURISTFÖRENINGEN I FINLAND r.f. 

Avskriftens rikt ighet bes~a: 

~./at~ 
V~§-r~~ 

Jorma Tol onen 



ENTE NAZIONALE PER LE INDUSTRIE TURISTICHE 
ITALIENSKA STATENS TURISTBYRA 

Til 1 K} ands Turi.3 tfi',.:.·en i nc; 
Mariehamn 

29.1.59 

Nä r de 1..<.tländsl-:a Tu ri s tbyråcheferna s t a t.ioneTade i StocY-..holm hade 
f~ ciånen at t besöka ~ariehamn sistlidna au5usti fick v i höra om 
de t yt t e ~s t interessanta hotellprojektet som skulle innebära nya 
betyuande möjligheter för utländsk turist.trafik till Åland. 

Dä vi an uer att ett modernt och förstklassigt Turist.ho t ell ä r för
utsi=ittningen för en internationell turistström till Åland - övriga 
t uc' ·i.~~ t i ska föru·t sättningar äger ön redan enligt vad vi kunnat se -
ä r dels j a z dels rnj_na kolleger interesserarie a'l vidare up11gifter 
om projektets u t veckling för att kw1na meddela detta till Turi s t
organ isa.tionerna i våra respektive länder. 

Fast övert.;e;ade om att tur i sttrafiken till Åland kommer att öka j_ 

och med de t ny:i. hot el let emotser vi tacksamt och vid tillfälle 
närmare up~lysningar. 

Högaktningsfullt 
__ / -/ 

/ 

, - - -- - -- -----·--- - --· ----- ----
/ 

/ (Dir.Torn aso 'T'orr. ba) 
Che f fö r Italienska Statens Turistbyrå 
och Sekr eterare i Samarbetsrådet för de 
Officiella Utländs l:a •ruristbyråerna i Stockholm. 

Po s. D . E • Prot. 

STRANDVÄGEN 7 A - BOX 1-4040 STOCKHOLM 1-4 - TELEGRAM1 ENIT STOCKHOLM - POSTGIRO, 191562 

TELEFONER: INFORMATIONSAVDELNING 633871 - SEKRETARIAT OCH DIREKTION 6338n 



Till Ålands Landstings Finansutskott. 

Ålands Turistförenings styrelse har tagit del av Finansut
skottets skrivelse av den 25 aug. 1959 rörande möjligheterna 

för en dellösning av det aktuella hotellprojektet. Som svar 
därpå vill styrelsen i första hand hänvisa till av arkitekt
byrån Jonas Cedercreutz & Helge Railo införskaffat utlåtande. 
Såsom av detta framgår torde något tekniskt hinder för den 
tilltänkta dellösningen icke föreligga. I utlåt~ndet framhål
les likväl vissa vägande betänkligheter, som helt sammanfaller 
med styrelsens uppfa~tning. Dessa avigsddor kommer naturligtvis 
att göra sig mera gällande om icke projektet i sin belhet full
följes inom en snar framtid. 

Behovet av det planerade hotellet gör sig allt mer gällande 
och- man kan obestridligt påstå att avsaknaden härav hämmar 
turismens utvecklingsmöjligheter och omfattning till den grad 
att det småningom måste anses oförsv~ligt att icke förmå för
bättra situationen. På grund härav vill Ålands Tvristförening 
icke underlåta att tillvarataga någon som helst möjlighet, som 
kan vara ägnad att få en förbättring till stånd, och vill följ
aktligen icke heller ställa sig avvisande till den föreslagna 
dellösningen av . projektet, om detta för närvarande skulle anses 
vara enda utvägeno Det säger sig likväl självt att en dylik ut

väg måste betraktas som ett provisorium för en kortare tid då 
man icke kan räkna med någon längre livslängd för Societetshu
:?ets gamla byggnad. 

På grund av ovanstående har föreningen av byggnadsbyrån 
Fritjof Lindholm införskaffat en kostnadsberäkning, enligt 
gängse byggnadskostnader, för uppförande av den planerade hotell
byggnadens östra flygel. Denna kostnadsberäkning, som bifogas i 
avskrift, bör givetvis icke betraktas som något anbud liksom 
fallet är även i fråga om den kostnadsberäkning som tidigare in
förskaffats för hela projektets genomförande, varför man får be
akta att de slutliga byggnadskostnaderna kan komma att i någon 
mån avvika från den bil~da beräkningen. Den ekonomiska sidan av 
den föreslagna dellösningen framgår för övrigt av härför uppgjor-
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da kalkyler, som återfinnes i särskild bilagao 
Vid uppgörandet av en driftskalkyl i överensstämmelse med 

den tilltänkta dellösningen, har man räknat med samma intäkter 
sommarhotellet tidigare beräknats inbringa. Sommarrestaurangen . ' 
som är belägen under sommarhotellvåningarna, kan användas som 
restaurang för helpensionärer och övriga av hotellets egna 

gäster samt dessutom möjligen för tillfälliga ändamål. Härför 
torde Societetshusets kök kunna komma till användning. Restau

rangintäkterna kommer likväl inte på långt när att stiga till 
samma .nivå som om den vore ansluten till den fullt utbyggda 
restauranganläggningen . 

Som av de bifGgade ekonomiska kalkylerna framgår blir bärig

hetsföru tsät tningarna icke bättre genom dell9sningens genom
förande, utan snarare något sämre . Den i kalkylerna beräknade 

avskrivningen p4 fastigheten samt amorteringen utgör tillsam
åans enligt det totala projektet 6,5 % och enligt dellösningen 

5 , 07 %. Möjligen kunde intäkterna i någon mån ökas genom till
ämpning av ett högre hotell:rumspris, men för ·jämförbarheten med 

det totala projektet har man velat hålla fast vid samma pris , 
som tillämpats i samband därmed. 

Den nyss tilländalupna turistsäsongen och den därunder in
ledda bilturismen, som fick en omfattning ingen hade vågat hop

pas på, aktualiserar i ännu hägre grad än tidigare behovet av 
hotellets tillkomst. Det är med verklig oro Ålands Turistföre

nings styrelse nödgats avvakta behandlingen av frågan i Ålands 
Landsting och det vore i högsta grad angeläget att ärendet skul

le få ett snabbt och positivt 1avgörande . 

Mariehamn · den 12 september 2959 

På styrelsens för Ålands Turistförening r.f. vägnar: 

Liewend 
orQ.förande 

Holger Stenius 
sekr. 
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Till Ålands Turistförening r.f., Mariehamno 

Med andledning av Eder förfrågan - baserad på brev av den 25 augusti 1959 från 

Finansutskottet vid Ålands Landsting - angående en dellösning av projektet för 

storhotell i Mariehamn, bedja vi få framhålla följande: 

5'76 

Byggnads tekniskt är det möjligt att i en första etapp uppföra · ö.stra byggnads

kroppen i vårt projekt "Sol och vår". Detta kan, såsom av situationsplanen fram

går utföras med bibehållande av nuvarande Societetshus.byggnaden. 

Det är dock ifrågasatt huruvida denna lösning funktionsmässigt och driftsekono

miskt är lycklig i synnerhet om denna dellösning är tänkt som ett provisorium 

för obestämd tid. 

Den ·östra byggnadskroppen innehåller nämligen i de tre understa våningar sommar

restaurang med kabinett, kontorsutrymmen mm. Dessa våningar måste naturligtvis helt 

utbyggas under de tre sommarhotellvåningarna. Såvida sommarrestaurangen tages i 

användning - vilket förefaller naturligt - kan en förbindelsegång byggas från den 

nuvarande verandan samt en från köksavdelningen, men det är ifrågasatt huruvida 

kökets och dess biutrymmens kapacitet är tillräcklig. I varje fall bör detta bli 

ett kortvarigt provisorium. Även vad övrig service beträffar blir naturligtvis 

denna dellösning svår att administrera på lång sikt. Förutsättningen för en 

funktionsduglig lösning av denna byggnadsuppgift vore enligt vår åsikt att ut

byggnaden av hela hotellprojektet skulle ske successivt i så snabb följ d:~ som 

möjligto 

Därför vore det lyckligt om redan nu vid planeringen av denna första utbyggnad en 

finansiell helhetsplan för fullföljandet skulle framläggas, ett budgettekniskt 

förfarande som ofta förekommit i samband med större statliga och kommunala byggnads

företago Vid bedömmandet av byggnadskostnaderna för den av Finansutskottet före

slagna första etappen (östra byggnadskroppen) bör förutom kostnaderna för de tre 

hotellvåningarna beaktas även de två understa våningarna samt de .mer.ko-.~.tnader ·som 

: I 

I 
I 
I 
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förorsakas av de tillfälliga extra väggar vilka bör byggas mot blivande bygg

nader. 
Den nödiga uppvärmningen av sommarhotellet torde även föranleda utbyggnad av 

nuvarande värmecentral, jämte anslutningskostnader. Kostnaderna för inventarier 

blir beroende av i vilken utsträckning sommarrestaurangen inredes. 

Den i Finansutskottets skrivelse omnämnda totalkostnadm på 75 milj. mark för 

första etappen torde, med hänvisande till ovanstående, icke vara tillräcklig 

för byggets genomförande o 

Helsingfors, den lo september 1959 

JC/pk 

Högaktningsfullt 

JONAS E RAILO 
A 6UU T Jl.llNiµ:;....~HjW--~~~G F 0 R S 
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Ekonomiska kalkyler för sommarhotell 
i 'Marie'hamn basei-ade på~ det tidigare 

uppgjorda projektet "Sol och Vår". 

Fastigheten . ' 
Tomtkostnader . 
La~fS;rts,stämpelskat t 6 % på 25 milj o mk 

_Bygg~ads,kostnader (se specialbilaga) 

·Inventarierna 

Anskaffningskostnader (se nedanstående 
specialkalkyl) 

Total kostnad 

1.590.ooo:
a2.960.ooo:-

84.460.000:-

22.150.000:-
106.610.000:-

============================~=== 

Kostnader för inventarier 

Hote~lrum samt skriv- och städerskerum 

Sommarrestaurangen, utrust. för 150 pers. 
·Reception (tillfällig) 
Korridor&r o. div. utrymmen 

Armat.ur · 
Telef~nanläggning 

Sängkläder 
Servis och utrustning för kaffekök 
Diverse inventarier 

Kalkyl över intäkter och kostnader 

Intäkter 

Rumsavg~fter: 

60 st. 2-pers. rum a 10300/- = 78.000 mk, 
70 % av 78.000 mk = 54.600 mk, 
90 dygn x 54.600 mk 

15 % betjäningsavgifter 

Transport 

13.200.000:-
3.000.000:-

250.000:-
200.000:-

750.000:-
750.000:-

1.500.000:-
1.000.000:-

1.500.000:-
22.150.000:-

4.914.000:-
737 .100:-

5.651.100:-

,I 
I' 
I 
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Transport 
Restaurangintäkter mat, kaffe, läskedr. m.m. 

0,5 x rumsavgifterna 

Alkoholdrycker och öl, 0,3 x rumsavgifterna 

Summa intäkter 

5.651.100:-

20~25.500:-

1.695.300:-
10.171.900:-

===================================== 
Kostnader 

Löner och folkpensionsavgifter 
Brandfärsäkringspremier 
Vä0rme k-o stnade r 
El-str-Om 
Vatten 
Porslin, glas m.m. 
Tvätt 

Förnyande av linne m.m. 

Re'paråtioner o. underhåll 
Kånsli'tillbehör 
Blommor m.m. 
Omsättningsskatt 
Kommunalskatt 

I~kom~t~ o«h förmögenhetsskatt 
Diverse kostnader . . . 
A~skrivning å fastighet 
A~skrivning å lösöret 
An;ortering 

1.000.000:-
45.000:-

125.000:-
150.000:-
100.000:-

10 .ooo:-
200.000:-
50.000:-

200.000:
;o .ooo:-
50.000:-

200.000:-
100.000:-
200.000:-
300.000:-

1.500.000:-
2.000.000:-

3.911.900:-
Summa kostnader 10.171.900:-
================================= 

'I 

q I 

Mariehamn den 12 september 1959 

rej Liewendah 
ordförande 

Ålands Turistförening r.f. 

4,~k~ 
- H~ger Stenius 

sekr. 

AVSl<:rift 

FRITHIOF LINDHOLM 

Marie hamn 
Mariehamn den 14 september 1959 • 

Till Ålands Turistförening, 
Marie hamn 

Approximativ kostnadsberäkning för uppförandet av 
"sommarhotelletn å Societetshusets tomt i Mariehamn, 

Sommarhotellet 5555 m3 

Rest . våningen 2650 " 
Källarvåningen 930 " 

a 9,000:- mk 49 . 950,000:-
Il 10,000:-
11 7 , 000:

mk 

" 26 . 500 , 000:-

" 6.510,000:-
82 . 960 , 000:-

Frithiof Lindholm 

Avskriftens Tiktighet bestyrka: 
J 

(® ~ ~~···7k-,.~~ 
<::::::" 
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P.M. 

angående av Ålands Turistförening planerat hotellbygge i Marieharnn. ,· 

I. 
Turismens utveckling på Åland och 

behovet av . ett modernt hotell. 

Turism i nutida mening inleddes för landskapet Ålands del rätt 

tid:j_gt före andra världskriget, då en omfattande pensionatrörelse 

bedrevs på olika håll i landskapet. Det stora flertalet av de då 

varande turlLsterna voro pensionatsgäster. Hotellservicen omhänder

hades av Hotell Societetshuset samt några resandehem, bland dem 

Hjorten. Pensionatens antal voro år 1939 ca 60 och Åland besöktes 
då enligt tillgängliga uppgifter av drygt 20.000 turister. Sedan 

turismen efter kriget ånyo tagit fart, har emellertid antalet 

pensionat starkt nedgått, så att år 1957 endast 24 pensionat voro 
i verksamhet. Jämsides därmed har emellertid- en mycket stor ökning 

av turistströmmen försiggått. Sålunda besöktes landskapet Åland 

år 1951 av sammanlagt 19.500 turister, av vilka 11.300 voro ut

länningar, medan motsvarande siffra för år 1957 var 41.500, där~v 

utlänningar 22.768. Med kännedom om turisternas vanor och ko s tnader 

na för resor och vistelsen på Åland torde man med fullt fog kunna 

räkna med att de utländska turisterna på Åland årligen tillför 

landet minst 400.000.000 mark i form av utländsk valuta. Turist

föreningen i Finland räknar med att varje turist från utlandet 

använder ca 3.500 mark per dag och att medelvistelsetiden är om

kring 5 dagar. På Åland räknar vi med att utlandsturisterna använ

der ca 2~500 mark per dag medan medelvistelsetiden ligger vid runt 

7 dagar. Beträffande stat·istik hänvisas -till bilaga m 1, Jämförande 

tablå över till Finland och Åland anlända utlänningar åren 1951-

1957. 
Turisternas vanor har emellertid i stor utsträckning förändrats 

och numera kan man urskilja tre olika kategorier. En del lever i 

tält eller t.o.m. i bil, andra föredraga pensionat och en mycke t 

stor del, företrädesvis familjer med barn, önska ha självhushåll . 

För den sistnämnda kategorin har en betydande insats gjorts på 

Åland, varför i detta nu finnes ca 350 stugor, vilka under sömrarria 

upplåtas åt turister. Sommaren 1957 uthyrde privata loka~inn~hava~ 

re genom Turistföreningens rumsförmedling omkring 400 rum, ·omfat- · . . 



tande 900 bäddar. Härigenom betjänades sommaren 1957 turisterna~ 
28. 000 bädd-dygn. Dessa rum accepteras av en stor grupp turister 

ofta inträffar det att personer, som önska hotellrum, nödgas bo . 

dyl ika privata rum. Måltidsfrågan kan för denna kategori ordnas : 

slutande genom utnyttjande av restaurangerna i Mariehamn, av Vilk 

det alltså kräves en betydande kapacitet. Möjligheterna för pr iva 

rumsinkvartering äro dock så gott som 100%-igt utnyttjade, och ma 

torde med fog kunna säga, att genom enskilda initiativ allt gj ort ~ 
som kan göras för att föra turismen framåt. ' 

Det finnes emellertid en kategori synnerligen önskvärda turist 
. k f 

som ic e a l ls kan tagas emot på Åland. Härmed avses sådana turist! 

som ha anspråk på bekvämlighet och service, ell er med andra ord ~· 
språk på tidsenliga hotell-lokaliteter. Detta missförhållande ha 

olika resebyråföretag oupphörligt påpekat för Ålands Turistföreni 

Det är ett faktum att icke enbart landskapet Åland utan samtid igt 
hela landet härigenom går miste om en betydande val utaintäkt. En 

bekräftelse härpå står att få i de ut talanden om ett planerat turii 

hotell på Åland, som ingår i närslutna bilagor n: ris 2-6 
/ 

Utlåtande 
av olika för tur i smen på Åland intresserade företag. . 

Det har också ofta förekommit att organisationer ochnföretag 

önskat förlägga sina årskongresser till Mariehamn. Mariehamns geog 

fiska. läge är utomordentl igt lämpat för dylika kongresser. En f örst· 

klassig kongress lokal finnes också i Mariehamns stadshus, vars ståt 

liga festsal av staden upplåtes för dylika ändamål. Genom avsaknade 

av ett modernt och stort hotell är emellertid inkvarteringsfrågan 

för dylika evenemang mycket svårlöst. Det finnes många belägg pä 

att planer att hit för l ägga större kongresser blivit skrinlagda på 

grund av bristen på hotellrum. Samma svårigheter inställa sig även 
ofta vid arrangerandet av större sällskaps~esor. 

De enda verkligt högklassiga hotellrum, som i Mariehamn stå tir 

buds, finnas i Ålands Nautical Cluh, som dock har hotellutrymme fö 

endast 6 personer. Dessa rum äro dessutom i första hand avaedda fö 

rederiföretagens egna gäster. Hotellrummen i Mariehamn fördela s ig 
för närvarande p~ följande sätt: 

Ålands Nautical Clu~, 4 rum - 6 personer 

Hotell Societetshuset, 15 rum - 30 personer 
Grand Hotell, 12 rum - 19 pers oner 

Hjorten, resandehem, 17 rum - 29 personer, 
eller sammanlagt 48 rum - 84 personer. 

Av nämnda f ör~tag har Hotell Societetshuset tack vare en rymlig 

sommarrestaurang varit av största betydelse för turismen, medan ho

tellet på grund av den ringa kapaciteten ej nämnvärt kunnat bidraga 

till turismens förkovran. Societetshuset är ett trähus, som är byggt 

1871 och numera på grund av ålder och otidsenlig planlösning moget 

att nedläggas. Icke heller de övriga inkvarteringsmöjligheterna, för- I 

utom Ålands Nautical Clu~, äro av sådan klass, att de lämpa sig för I 

en mera fordrande publik. 

Av det ovanstående framgår att ett hotell med större kapacitet 

med det snaraste borde anläggas på Åland för att den nationalekono

miska tillgång, som turismen erbjuder, skall kunna tillvaratagas • 

II. 

Turisthotellets kapacitet, placering m.m. 

Ålands Turistförening, som sedan sin start år 1930 verkat för tu

rismens befrämjande i intimt samarbete med alla aktivt berörda par

ter samt vederbörande myndigheter, har sedan flere år arbetat på att 

utreda hotellbyggnadsfrågan. Turistföreningen har därvid efter kal 

kyler och överläggningar med olika sakkunniga bildat sig en uppfatt

ning om den storlek och omf attning en planerad hotell- och restau

rangbyggnad borde få. 
Sedan skriftliga anvisningar uppgjorts på grund av det beräknade 

.behovet, anordnades år 1955 en tävlan me l lan trenne arkitekter, näm

ligen arkitekterna Jonas Cedercreutz, Kaj Englund och K.R. Lindgren. 

Tävlingen resulterade i att Turistföreningen stannade för arkitekt 

Cedercreutz' förslag "Sol och vår"; omfattande: 

11 
I 

a) en året-runt avdelning med 10 dubbelrum och 5 enkelrum samt 

17 rum, avsedda att kunna användas alternativt som dubbelrum eller 

enkelrum, en restaurang-matsal med utrymme för 144 personer, som 

vid behov kan utökas med den för vardera avde l ningen gemensamma 

danssal en, och i anslutning till matsal en en mindre bar; 
11 

I 
b) en sommaravdelning med 60 rum, samt l iga avsedda att användas 

alternativt som enkelrum eller dubbelrum och restaurangutrymme för 

498 personer; 

c) en snabbserveringsrestaurang för 96 gäster; 

d) en för hela anl äggningen gemensam köksavdelning; 

e) resebyrål okal och diverse utrymmen såsom för herr- och damfri
sering samt bilgarage. 

För närmare detaljer hänvisas till bilagar N:ris 8-10 •. 

Som sakkunniga då frågan avgjordes, anlitade föreningen arkitek

ten Erik Lindroos och den kända restaurangmannen Gustaf Rasmussen. 
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::Beträffande dessa frågor hänvisas till bilagor N:ris 8-10, Ark ite 

tävlingen. 
Då det gällt att planera ett turisthotell för Åland har det be 

funnits nödvändigt, att anordna saken så, att rörelsen kan i i n

skränkt omfattning drivas även under vintern. Enligt all erfarenh 

är detta det enda sättet att erhålla en god standard på en hot el l 

och restaurangrörelse. Endast därigenom kan en stampersonal bibeh' 

las, som tillförsäkrar rörelsen framgång under den egentliga säsor 

gen. Av denna anledning är Mariehamns stad enda tänkbara platsen 

för anläggningen. Men även av andra orsaker är Q_enna placering än~ 

målsenlig. Landskapets utsträckning är sådan, att man frå n Mar ie

hamn på samma dag lätt kan nå alla resemål inom landskapet. Sålun· 

ligger flygfältet i stadens närhet och turbussarna avgå dagligen 

från staden till landsbygden, en till räcklig taxipark finnes och 

Turistföreningens samtliga rundturer till turistsevärdigheter utg~ 

från staden. Dessutom är Mariehamn sommartid målet för olika r ede

riers reguljära dagturer från Stockholm. Mariehamn är också huvud

målet för de tusentals nöjesseglare som sommartid ställer fär den 

till Ålandsöarna eller på g~nomresa besöker dessa. De förnäms ta 

turistsevärdheterna Kåstel holms slott, ::Bomarsunds ruin, Geta bergen 

Eckerö havsutsikter och de åldriga åländska kyrkorna, ligga i en 

halvcirkel med Mariehamn som medelpunkt. Genom placeringen i Marie 

hamn ordnas även vatten- och avloppsfrågan utan extra kostnad på 

tillfredsställande sätt. Till detta kommer att en utomordentligt 

lämplig plats genom Mariehamns stads tillmötesgående har reservera 

för hotellet, nämligen gamla Societetshusets tomt. Societetshuset 

ligger omgivet av välvårdade parker vi.d östra ändan av Mariehamns 

· ståtliga es.planad och vid stadens östra hamn i närheten av tvenne 

badpl atser. Tomten anses i alla avseenden lämplig och har dessuto 

gammal hävd som hotellplats. 

I medvetande om att resurserna på alla håll äro begränsade med 

avseende på ett dylikt hotellbygge, har Mariehamns stad förbundit 

sig att upplåta Societetshusets tomt och fastighet åt Ålands Turi 

förening på sådana villkor, att en köpesumma om 25 miljoner mark 

överenskommes, men att betalningen av denna köpesumma icke behöver 

ske, för den händelse ett avsett hotell uppföres på tomten. Texteri 

ti l l det mellan Mariehamns ·stad och Ålands Turistförening avslutao 

föravtalet angående ifrågavarande tomt finnes bilagd, se bilaga 

m 7, föravtal angående överlåtelse av Mariehamns Societetshus. 

Med hänsyn till vad ovan anförts förefaller placeringen av det 

tilltänkta turisthotellet i Mariehamn vara självklar. 

III. 
Hotellets byggnadskostnader,- driftskostnader, räntabilitet 

samt möjligheterna att förverkliga byggnads

planerna. 

a. ::Byggnadskostnaderna. 
De egentliga byggnadskostnaderna för hotellet ha av byggmästaren 

Frithiof Lindholm beräknats till totalt 262 miljoner mark. Kost

nadsberäkningen ingår i bilaga m 11, investeringskalkyl. 

b. Inventarier. 

För möbler och övriga inventarier visar den härför uppgjorda 

kal kylen en kostnad av ca. 105 miljoner mark. Hotellet avses bli in

rett efter nutida standard. Närmare detal j er angående inventarierna 

framgår av specialkalkylen i bilaga m 11. 
c. Räntabilitetskalkyl. 

stiga till följande belopp: ne totala investeringskostnaderna 

Tomten (Jämför bilaga 7) 
Stämpelskatt 1.500.000:-

262 .489 .ooo: .... 
104.732.000:

Totalt 368.721.000:-

::Byggnadskostnaderna • 

Inventarierna 

över intäkter och kostnader har uppgjorts en detaljerad kalkyl, 

som ingår i bilaga m i.a:, Kalkyl över intäkter och kostnader för 

turisthotell i Mariehamn. Kal kylen bygger på uppgifter och erfaren- ,' I 
heter, som delgivits oss dels av Turistföreningen i Finland, dels av 

direktör Gustaf Rasmussen. Dessutom har resultatet av vissa under- I 
sökningar beträffande kostnader för hote l l och restauranter i Fin

land och Sverige, bl.a. Sarabolaget i Stockholm, företagits. Av 

kalkylen framgår, att intäkterna beräknas stiga till ca 82 miljoner 

mark, medan de direkta driftskostnaderna stiga till 62,5 miljoner 

mark. För amortering och räntor återstår alltså 19,5 miljoner mark , 

vilket utgör drygt 5 % på det investerade kapitalet. Kalkylen ut

visar all tså, att ett uppförande av t uristhotellet icke kan genom

föras med mindre än att lån ur all männa medel kan erhållas för 

ändamålet. 
d. Statens stödande av turismen. 

Turismens nationalekonomiska betydelse har länge varit erkänd av 

statsmakten; För finansierandet av Turistföreningens i Finland 



byggen har staten redan före kriget och i betydande omfattning ä 

efter detta , engagerat sig på olika sätt. Det synes därför rättv1 
att Ål and bör komma i åtnjutande av motsvarande förmån och då 

Ålands Turistf örening på Åland har enahanda uppgift som Turis tfG 

ningen i Finl and i riket är det givet att den förstnämnda organ1 

tionen bör handha förverkligandet av det erforderliga turisthote 
l et på Ål and. 

Av den utländska turismen til l Finland kom år 1957 på Ålands 

drygt 1'J rtji., men exempe l vis beträffande juil. i månad hela 15 °/o. I bi. 

laga m 2-~Utlåtande av ol ika för turismen på Åland intresserade 

företag, ingår ett utlåtande av resebyrån American Express C o~p 

varav det framgår att en ökning av de utländska turisterna f örut. 

ses för Ål ands del, ifall ett lämpligt hotell kan byggas här . Dei . . 
synes därför som om de statsmedel, som användes för att stöda 

ett hotell bygge på Åland borde kunna anses vara väl placerade. 

Mariehamn i juli 1958. 
Ålands Turistföre~ing r.f. 

ö~-· 
Stenius 

------------------------
Svea Daniel sson Curt Carlsson. 
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Till Ålands landskapsstyrelse. 

Ålands Turistförening har ända sedan år 1930 arbetat för ut

vecklandet av turismen på Åland. Det nedlagda arbetet har lett 

till resultat och vi kan glädja oss åt en turism, som väl bör kun

na göra anspråk på benämningen en av landskapets huvudnäringar. 

Ett talande bevis för dess omfattning utgör det faktum, att Åland 

med sin lilla befolkning, utgörande runt 0,5 % av hela rikets, 

tidigare enbart i fråga om utlandsturister uppnådde ca 17 % av 

landets totala utlandsturism och fortfarande tar hand om drygt 

11 % därav. 

En förutsättning för att den uppnådda positionen skall kunna 

' 
11 

I 

behållas är, att våra turistanläggningar skall kunna bibehållas och I 
1! förbättras såsom tidsutvecklingen kräver. En fråga, som under de ,, 

senare åren i högsta grad bekymrat Ålands Turistförening, är ho

tellsituationen på Åland. Hotell i egentlig mening finns ju endast 

i Mariehamn, till antalet 3. Hotellens kapacitet om sammanlagt et t 

80-tal bäddar är så begränsad, att den icke är mycket att räkna 

med för turistsäsongen. Det är lätt bevisbart, att Åland går miste 

om oerhört många turister just genom avsaknaden av hotellutrymmen . 

Då man dessutom nödgas konstatera, att de hotell som finns ej 'ii 

längre anses fylla nutidens lni:iga krav på standard och att Marie-

hamns Societetshus, som har den största kapaciteten och som varit 



.. ,. 

det ledande på turismens område, på grund av älder ohjälpligen · 

dömt till rivning inom några få år, ter sig framtidsutsikterna 

turismen på Åland rent katastrofala, såframt man ej förmår åsta 

komma en ny tidsenlig hotellanläggning. Ålands Turistförening h 

under de senaste åren grundligt undersökt möjligheterna härför 

funnit att man icke kan vänta, att något nytt hotell, som skull 

motsvara turismens behov, kan fås till stånd på privat väg. För 

ningen har kontaktat de flesta av de företag som kan anses ha n 

ta av turismen på Åland, i avsikt att kunna hopbringa medel för 

ändamålet. Samtliga har av en eller annan anledning 'nödgats av

böja, ehuru de väl insett frågans stora betydelse och erkänt s it 

intresse för saken. 

Att upprätthålla turismen innebär emellertid att tillvarataga 

såväl landskapets som rikets ekonomiska intressen. Turismen kan 

karakteriseras som en exportnäring inom vilken efterfrågan för 

Ålands vidkommande är avsevärt större än utbudet. Då turismen h" 

jämte tillför landet avsevärda mängder värdefulla utländska val 

tor, måste man vara beredd att företaga verksamma åtgärder förd 

upprätthållande och befrämjande. På grund av turismens stora nat 

nalekonomiska betydelse .har föreningen ansett sig böra taga init 

tivet till att landskapets självstyrelsemyndigheter förelägges f 

gan om beviljande av ett understödslån ur allmänna medel för änö 

målets befrämjande. Föreningen har konstaterat att en sådan u tv" 

ej är främmande för statsförvaltningen. Turistföreningen i Finl 

äger en hel del turistanläggningar, vilka bekostats dels direkt 

med statsmedel dels med obligationslån, vars ränta och amorteri t 

sedan år 1948 erlagts av staten. Under de senare åren har stat e~ 

även beviljat Turistföreningen i Finland rätt betydande belopp 

lån för utbyggande av turistanläggningar och även arbetslöshets-

medel .har använts för samma ändamål. Härjämte må dessutom fram' 

hållas att staten även investerat medel i egna anläggningar av

sedda för att betjäna turismen. Åland har inte kommit i åtnjutande 

av motsvarande förmån. Då landskapet likväl tar hand om en mycket 

stor del av hela landets turister från utlandet, ror det ej anses 

obefogat att här skulle få byggas ett turisthotell med hjälp av 

statsmedel. På Åland har Ålands Turistförening samma funktion som 

Turistföreningen i Finland i riket och vår förening bör därför på 

enahanda grunder kunna bygga och äga turisthotell på motsvarande 

sätt som sistnämnda organisation. Behovet av ett hotell samt för-

utsättningarna för dess byggande utredes närmare i bilagda "PM 

angående turisthotell i Mariehamn ''. I denna bilaga ingår även 

beskrivning av det tänkta hotellkomplexet samt en mängd detalj

uppgifter ochnberäkningar. 

I början av denna skrivelse omnämndes i korthet den omfattning 

vår turism uppnått. Av statistiken, som ingår i "PM angående tu

risthotell i Mariehamn" framgår att inslaget av utlandsturister 

under de senaste åren icke ökat utan snarare visat en tendens att 

nedgå. En jämförelse av Ålands andel i hela rikets utlandsturism 

ger också ett klart belägg för att Åland, trots sina goda förut-

sättningar, ej längre kan hålla takten med utvecklingen i övriga 

landet. Sålunda var denna andel för tiden maj-september år 1951 

hela 16,8 %, men visar därefter en oavbruten nedgång eller 1953 

14,3 %, 1955 13,4 % och 1957 11,3 %. Detta har av föreningen 

konstaterats ha sin orsak i avsaknaden av acceptabla hotell och 

denna åsikt har också flerfaldiga gånger bekräftats av utländska 

resebyråföretag. Det är vår bestämda uppfattning att tillkomsten 

av det planerade hotellet skulle föra turismen ett mycket stort 

steg framåt. Det förefaller t.o.m. sannolikt att turismen till 

Åland inom några år kunde fördubblas. Härpå tyder även det stora 

intresset för saken bland företag, som har med turismen att göra 

' : I 
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på andra håll. Föreningen har nämligen av flere sådana företag 

hållit skriftliga rekommendationer med uttalade förhoppningar 0 

att planerna måtte förverkligas. Bland dessa kan nämnas de sam, 

seglande rederierna - FÅA, Bore och Svea -, Aero Oy, Ab Nyman & 

Schultz, Stockholm, Reso, Stockholm och American Express, Stock 

holm. Också en jämförelse av turismen på Gotland, som kan red ov 

för ca. 100.000 turister per år, ger vid handen att Åland bör 

kunna ha minst lika goda förutsättningar att uppnå samma resul t 

Föreningen har tänkt sig påbörjandet av byggnadsarbetena f ör 

det planerade hotellet den 1 augusti 1959 och beräknar att rest 

rang och kök samt sommarhotellavdelningen åtminstone till någ on 

del skall kunna tas i användning till sommaren 1960 medan den 

övriga delen kan bli fullt färdig till sommaren 1961. På grund 

härav kommer kostnadsbeloppet 368.721 .000 mark att f ördelas på 

tre år sålunda att 75.000.000 mark beräknas åtgå under år 19 59, 

200.000.000 mark under år 1960 och återstoden 93.721.000 mark 

under år 1961. · 

Med hänvisning till det ovananförda anhåller Ålands Turis t-

förening vördsamt 

att landskapsstyrelsen vi l le till Ålands l and 

ting göra framställning om att ett belopp på 

368.721 .000 mark i form av räntefritt lån ell 

med lägsta möj l iga ränta och längsta möjliga 

amorteringstid, måtte ställas till Ålands Tu-

ristförenings disposition under för l oppet av 

år, räknat fr.o.m. år 1959, för uppförande av 

ett turisthote l l, i enlighet me.d närslutna ri 

ningar och byggnadsbeskrivning på härför f ör-

värvad tomt i Mariehamn. 

Mariehamn den 2 augusti 1958. 

På 

Ålands Turistförenings r.f. vägnar: 

~ ~r Stenius 

0~J~ 
Svea Danielsson 

Bilagor: 

P.M. jämte bilagor 1-12 
Stadgar 
Föreningsregisterutdrag 
Eskissritningar 1 5 ark 
Utdrag ur mötesprotokoll 

Curt Carl sson. 
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~införande tablå över till Finl:::i.nd och, hl:::ind anlända utlänningqr åren $g3 I 
...,....- 19?1-19~7 • -- I 

.--- ' Sanuai'i - april o. . 
okt~be~ - dec~m~er = =+ He~~.J.i'~:~- ,_ 

! Maj - september : 
lr 1 

-- - - ! 

\ Helq riket ' Därav lÅl~nd i -- / 
; Ålqnd l% av hela 

Hela riket Darav !Ålqnd 1 H~la :Uärav 
ÅlRnd ii %--~. v: :riket :ÅJ.And 

1 1 ';riket 
I i I 

ihelFl. I ' 
!riket ! i 

I l I · · I ; 
i ' '·· ~ 

951 I 52, 219 
952 ! 116' 54 7 

953 J 106' 614 
' 954 1133,079 

955 ' 170' 296 
956 187' 806 
957 191. l:LO 

I i 8,729 16,8 20,872 451 2,l \ 73,106\ 9,180 
i 9,259 j 8,1 27,62~ 412 J.,6 1144,112! 9,~71 
I i5,236 li i4,3 33,371 a13 2,4 ;i39,9s5 :1E.040 
i 18,663 14,0 48,89? 8B7 l,7 .~Sl,974 ! 19.520 
! 221821 ! lJ,4 64·,9)9 I '905 l,4 j23.5,235 ; 23. 726 

lj l7,lll) 9,l , .2 11 6~2 l .898 l,7 j240,438 i 1 8. ~009 
1 
21~656 I 11,3 so,614 ~.ii~ i,e ~,1,7~4 ! 22.1~a 

t - - · - - - - - I ·· 1 - ~ t 

Siffrorna ftlr h~l& ~ik~t ettrf19tt11. s2mtli.&;,a, anli;l.n~a. utl~nnin~at obe:ro e. r.td@ 
av f~rdmed~l; sitfro;1\t11q :tör M~. ;rt~b.i:atnn ~J."~n l~51 gqfi 19~~ omfa'tta ick~ 1w~ d 

ny~ anl~nd1;11 utlänn:iJ1~at', __ .. 
Som synet:11 µtv:isar kolumnern8 ._ iiÄJ,,i;:ind i % a,v b.~11'L:ri'.k:et ii @ti ~\i;r~gä@ntl~ 

nedgång i den åländska Rndelen .8V __ utl8.ndsturisterna. Den främsta orsl'.lJcen 
för denna __ nedgång är tydligen 8.VS8kW=tden 8.V __ hotell oaJ:i. den kerof 9;rt UtJJlPdS

turisterna nume:r::a __ kräve.r. De speciellt låga sit'frornPl fö:r !ia:rtd ären 1952 
och 1956 förorsakades :::iv olympiaden i ,Helsingfors l952 eich den e:xcept;Lo ... 

: 

nell t otjänliga väderleken 1956. , · · , .. 
I -- ! ' 

År 
1951 
1952 

1953 ,,_I 
1954 
1955 
1956 

i957 

Turisttrafiken till Åland årsvis åren 1951 - ' 19!)7, 

Utlän:o.ingar 

ii,,,i oo 
\·r~·:i 109· 
16 : 049 . , 
19,520 
23 ~ 726 

18, 00.9 
22.768 

Finl •. medborgare 

8,200 

4,800 

6,951 

10,480 

15' 274 
16,991 
19.655 

-

Sqm,ma.nlagt 

19,500 

l5' 500 
23,000 
30,000 

39,000 
35,000 

42.423 

Förestående statistikuppgifter antecknade beträffande ut-
landsturisterna enligt Statistiska Centralbyråns uppgifter och 
i övrigt enligt uppgifter från trafikföretagen. 

Mariehamn i juli 1958. 

ÅLANDS T~STFÖRENING r.f. 

rLd 
~ Lie~ndah~ 
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HELSINKI, postilokero 278, puh . vaihde 11 491 
Paikkatilaamo 045 

lllllllav 
Bi laga N: o 2 • 

HELSINGFORS, postfack 278, tel. växel 11491 
Platsbeställning 045 

T URKU, postilokero 93, puh. 14718 
Sähkeosoite: »FINNA I R« ==== llNNRIR ==== ÅBO, postfack 93, tel. 14718 

Telegram: »f I N N AI R« 

Ålands Turistförening 
Herr Frej Liewendahl 
Marie hamn 

K irjeenne 

Edert brev 

As i a 

Bet r. 

Viitteennc 
Eder. ref. 

Helsingfors den 28.2.1958. 

Viitteemme 

V å r ref. AN/Sv 

Hänvisande till Ert brev den 18.11.57 samt telefonsamtal 
mellan undertecknad och herr Liewendahl ber vi få meddela följande. 

Vi är fullt medvetna om nödvändigheten av ett tidsenligt 
turisthotell i Mariehamn och hälsar med glädje det initiativ Ålands 
Turistförening tagit i saken. Möjligheterna att öka turisternas 
antal såväl från den svenska som från den . finländska sidan är helt 
beroende av bättre och modernare inkvarteringsförhållanden. 

Våra möjligheter att i form av ett lån medverka till 
planernas realisering är på grund av ett för våra förhållandenmycket 
betungande eget anskaffningsprogram obefintliga, vilket vi i högsta 
grad beklagar. 

Vi hoppas i alla fall, att det skall lyckas Er att på annat 
håll få kapitalbehovet täckt så, att planerna icke behöver skrin
l äggas och önskar Er all framgång i denna för turismen så viktiga 
ange 1 äge nhe t. 

'· 

1
'
1

•b 100x100 11. 57. 

Högaktningsfullt 

A E R 0 O/Y 

~ f/!1~;1t::::. 
Adolf Nyström 
Ekonomiedirektör 

I 
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Huvudkontor: 
Resebyråer: 
Postadress : 
Tel. lokal: 

,, riks: 

Telegram: 
Postgiro 

Resebyråfilial 
Telefon 

RESO 
Bilaga N:o 3. 

RESEBYRÅ 
111t llft llll 

AUKTOfllSlP.AD AY 
llUUltU 

FOLKRORELSERNAS RESE- OCH SEMESTERORGANISA TION 

Barnhusgatan 18 
Västmannagatan 2 
RESO, Stockholm 1 
23 53 60 {växel) 
21 03 06, 21 03 18 . 
21 56 72, 21 56 73 
Folkreso 
151945 

Katarinavägen 7 
44 54 42, 4456 48 

Eder ref. 

STOCKHOLM 

30.1.1957. 

Ålands Turistförening 

MARIEHAMN ÅLA.NI) 

Edert brev Vår ref. (Angives vid svar) 

BS/43 

Betr. Ev. nytt hotell i Mariehamn. 

Det har kommit till vår kännedom att vissa planer förefinnes 
att uppföra ett nytt och i ordets bästa bemärkelse modernt 
hotell i Ma.riehamn. Ett besked som säkerligen kommer att häl
sas med stor tillfredsställelse av alla som äro intressera.de 
av turismen ti 11 Åland • 

_J 

Åland har enligt vår uppfa.ttning mycket goda förutsättningar 
för en betydligt större tillströmning av turister än vad som 
hitintills varit fallet. Vad som kan bidrR. till detta behöver 
knappast beröras av oss, utan det torde man på Åland vara helt 
på det klara med. Vi avser då natur, historiska sevärdheter 
och människornas allmänna. vänliga inställning gentemot främ
lingar. Vad som däremot är hindrande för en verkligt utvidgad 
turism, kanske framförallt ifrån Västeuropa, är hotellsitua-
tionen på Åland. · 
Vårt företag har under en följd a.v år arrangerat gruppresor 
till Mariehamn och har vi just på grund utRv hotellsvårighet
erna vid planeringen av dessa. resor endast gått in för s.k. 
privatinkvartering. Detta är i och för sig en mycket god form 
för turism, eftersom det ger en mycket god kontakt med folket 
och bygden där ma.n vistas. Man måste dock konstatera, att det 
finns en mycket stor mängd människor, som ändå inte är nöjda. 
med den formen sv inkvartering, utan de önska bo på hotell. 
Som vi ser saken är antalet hotellplatser f .n. alltför litet 
i ll/Iariehamn under sommcirsäsongen, och dessu,tom kanske m::in 
också vågar säga., a tt m~n i vissa avseenden inte riktigt upp
fyller alla den moderna tidens krav. Vi är medvetna. om att 
det finns mycket goda hotell, men de är för få och har för 
liten kapacitet. 

Vi förstår, att detta är en mycket svår och stor fråga för Eder 
i Mariehamn, framförallt ur ekonomiska. synpunkter, eftersom ju 
turistsäsongerna är korta, men vågar vi ändå framhålla. som vår 
åsikt, att om ett nytt modernt hotell kan skapas och framförallt 
kanske med utgångspunkt frå.n de planer som nu finns, så torde 
detta i hög grad kunnR bidra till ökad turism till Mariehamn och 
.Åland. 
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5pEDJTION - SAMLASTNING - BEFRAKTNING - SKEPPSKLARERING - FÖRSÄKRING - LAGERHALLNING - ÅKERI - RESEBUREAU 

FIRMAN GRUNDAD 1861 
Telegramadress »NYMAN Sn 

Teleprinter : 1125, 1325 
1425, 1525 

Kungl. Hovspeditör Ålands Turistförening 
Marie hamn 

Eder ref. Edert brev . Vår ref . GB/KB 
STOCKHOLM C 
Skeppsbron 22 

den 20 dec. 1956 

Vi ha genom artiklar i tidningen "Åland" erfarit, att Ni planera byggandet 
av ett storhotell i Mariehamn. Vårt företag har under flera år arbetat för 
utve cklingen av turisttrafiken till Åland. Hittills ha vi som bekant endast 
kunnat placera våra kunder i privatrum och den verksamheten har ju utfallit 
mycket bra. Numera torde dock alla de rum, som överhuvud tåget kunna utläm
nas till turister, vara uppspårade och för att åstadkomma ytterligare ut
veckling av trafiken måste man vända sig till en annan kategori av resande, 
nämligen de, som önska sin logifråga ordnad på ett förstklassigt hotell. 

Som ett exempel vilja vi nämna, att Sveriges Pomologiska Förening under
handlat med oss beträffande en gruppresa på 15ID personer. Föreningen har 
emellertid inställt resan på grund av att tillräckligt många hotellrum ej 
kunnat ställas till förfogande. Händelsen är icke något isolerat fall, utan 
har förekommit upprepade gånger de senaste åren. 

Med tanke på den korta· turistsäsongen på Åland är det naturligtvis en mycket 
svår uppgift att göra en stor hotellanläggning ekonomiskt bärkraftig. Enligt 
vår mening finnes dock anledning antaga, att turistsäsongen skulle kunna för
längas. Under vår och höst finnes stort intresse för sportfiskeresor till 
Åland. Ävenså kunde man väl tänka sig, att svenskar reste till Åland under 
"off season" för vila och rekreation. 

Det ligger nära till hands att draga paralleller mellan Åland och Gotland. 
På den sistnämnda ön är ju turisttrafiken av mycket stor betydelse och om
fattning. Åland ligger emellertid mycket bättre till. Det är ju endast 6 tim. 
sjöresa från Stockholm och det finnes intet tvivel om, att turistindustrin 
skulle kunna bl i mycket större än på Gotland, om förutsättningarna d~rför 
skapades genom förekomsten av ett storhotell. 

Sålunda ställa vi stora förhoppningar till detta projekts genomförande och 
framgång1och skola för vår del med energi deltaga i arbetet 
och försäljning. 

ULTZ 
illa uppdrag och offerter gälla Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser. 

dkontor: 

Oc KHOLM 
Psbron 22 ll soao 
llnter : 1125, 1325 

1425, 1525 

Avdetningskontor: 

GÖTEBORG 
Box 37, Packhusplatsen 4 
Tel . 17 60 80 
Telepr inter : 2225 

~l. 9 5 
' 4, NÅSS.IÖ·TRYCKfRlfT, NÅSSJ0. 7684 

MALMÖ 
Box 79, Västerg. 22 
Tel. 38810 
Teleprinter : 3335 

HÄLSINGBORG TRELLEBORG 
Kungsgatan 6 
Tel . 22640 

Box 22, Algatan 20 
Tel. 28 50 

LANDSKRONA 
Lilla Strandgatan 11 
Tel. 19 28 

NORRKÖPING 
Box 228, Drottningg . 4 
Tel. 351 00 

I 
I 

I ~ 
I , 
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ÅMERICAN EXPRESS COMPANY, A.B. 

RESEBYRÅ 15 BIRGER JARLSGATAN 

STOCKHOLM 
!ELEGRAMADR.s TOURAMEX STOCKHOLM 

1eLEX1 1495 
SWEDEN 

pOSTGIRO : 2543 56 
pOSTBOX 7221 

GENERALAGENT FOR NEW YORK CENTRAL RAILROAD SYSTEM February 14, 1958. 

Ålands Turi~tförening, 
Mariehamn, Aland. 

Gentlemen: 

VAR REFERENS: 

I Ml/MG MT-20 

We understand that there are plans in effect for 
building a modern tourist hotel in Mariehamn within the next 
few years. This was indeed good news, particularly since we 
have heard that the majority of the rooms will have private 
bathrooms. 

As you know, foreign tourists, and in particular, 
those from the United States, are especially insistent on 
modern accommod ations with private bath. 

··v1e are sure that if such a hotel is built 
0
in Mariehamn, 

it will greatly increase the
0
tourist traffic to Aland and 

we shall be glad to include Aland on our regular sightseeing 
and tour program. 

;~ wish to congratulate you and wish you every 
success with this prospect and will be pleased to receive 
further information from you in due course. 

truly yours, 
ES COMPANY AB. 

R. Rosenborg 
Manager 
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BO R E 

TEL. ADRESS : BORE ÅBO 

TELEFON: 20 300 (VÄXEL) 

BANK : NFB ÅBO 

POSTGIROKONTO : TU 35 880 

THE NEW BOE CODE 

Eder beteckning Edert brev 

/.L.:.~J rn11mffOR~: iHG 
T URl!;;T- o. RESEBYRÅ 

FEl:l r i 10,"18 
MARIE HAl\'itJ 

Bil aga N:o 6. 

ÅLANDS TURISTFÖRENING r. f. 

Mariehamn 

Vår beteckning 

N W/Mh 

ÅBO 
SLOTTSGATAN 36 

10 .2.1958 

Betr. Eder anhållan om lån för uppförandet av nytt hotell i Mariehamn 

.J 

Vi referera till Eder skrivelse av den 18. 11. 1957 och vår svars
skrivelse av den 20 i samma månad. Edra framställningar ha varit uppe 
för behandling vid de samseglande rederiernas tidtabellsk onferens i Stock
holm den 5 ds och ehuru ledningen f ör de tre rederierna var ense om att 
Eder t initiativ i högsta grad s k ulle gagna turismen på Åland, befanns det 
icke möjligt med hänsyn bl. a. till dagens prekära läge för sjöfar t en , a tt 
bevilja några lån från rederiernas sida och uppdrogs åt Borebolaget a tt 
underrätta Eder härom. 

~ sooo.- 7.57 

1 I 

I 
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F Ö R A V T A 'L 

angående framtida överlåtelse av fast egendom. 

I enlighet med stadsfullmäktiges i Mariehanm beslut av den 20 
december 1956 utfäster sig Mariehamns stad härmed att till Ålands Turist
förening r.f., med hemort i Mariehamns stad, överlåta ©öh försälja kvarte
ret Nb XI i stadsdelen Storängen i Mariehamns stad - omfattande Societets
husets i Mariehamn tomt - , jämte. b:yggnader, som vid tidpunkten för den 
definitiva överlåtelsen kan finnas på tomten, under förutsättning att 
nedannämnda villkor godkännas och uppfyllas. 

Villkor för den slutliga fastighetsöverlåtelsen: 

1. Köpeskillingen skall utgöra tjugofem (25) miljoner mark och skall bin
das vid partiprisindex för hemmamarknadsvaror (basår 1935 = 100) för 
den 1 januari 1957. 

2. Köpeskillingen skall erläggas medelst en skuldsedel, som förfaller till 
omedelbar betalning om fastigheten efter överlåtelsen skulle komma att 
ägas eller hotell- och restaurangrörelsen drivas: av sådan fysisk eller 
juridisk ·person, som staden ej kan godkänna eller om fastigheten skulle 
komma att nyttjas för väaentligen annat ändamål än hotell- och restau
rangrörelse. 

3. Köpeskillingen skall på stadens åtgärd få intecknas i fastighete~. 

:] 

4. Ålands. Turistfören~n~ r. f. skal~ före ~en s~utlig~ överl~telsen prestera : I 
utredning om att nodiga medel finnas disponibla for upp:forande på 
fastigheten av en ny hotell- oc:h restaurangbyggnad i enlighet med av 
staden godkända ritningar. 

5. Detta avtal om framtida överlåtelse av fast egendom berör icke löae.gen
dom och har särskilt avtal om sådan överlåtelse ej heller träfiata. 

6. Detta föravtal, som uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för var
fera avtalskontrahenten, är bindande för Mariehamns stad under tre år 

räknat från den 1 januari 1957. 

Har icke särskilt avtal om den slutliga fastighetsöverlåtelsen 
före den 1 januari 1960 träffats, skall Mariehamns stad utan ansvar eller· 
påföljd anses vara fri från ovan avtalade förpliktelser. 

Mariehanms stadshus den 5 mars 1958. 

Stadsdirektör Aron Häggblom 
Aron Häggblom 

Stadssekreterare Jan-Erik Lindf ors 
Jan-Erik Lindf ors 

I 
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Förestående föravtal med däri angivna villkor förklara vi oss 

gokänna. Ort och tid som ovan. 

För Ålands Turistförening r.f. 

Ordförande Frej Liewendahl 
Frej Liewendahl 

Viceordförande Fjala.r Grönberg 
Fjalar Grönberg 

Undertecknarna av detta föravtal, stadsdirektören Aron Häggblom 
och stadssekreteraren Jan-Erik Lindförs, såsom representanter för 
Mariehamns stad, och bokhandlaren Frej Liewendahl och apotekaren 
Fjalar Grönb~rg, såsom representanter för Ålands Turistförening r.f., 
vilka samtliga jag personligen känner, hava denna dag samtidigt när
varande förklarat förestående avtal vara riktigt samt egenhändigt 
underskrivit detsamma, vilket jag härmed i egenskap av offentligt 
köpvittne intygar. Mariehamns stadshus, den 5 mars 1958. 

Axel Kuff echinoff 
Axel Kuff schinoff 

Notarius publicus i Mariehamn. 

Närvarande vittne: 

Anne-Marie Larsson 

Avskriftens bestyrka: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

... ~~············ 
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Arkitekttävlingen. 

Turistföreningens direktiv för arkitekter~a (i sammandrag) 

För att ge arkitekterna en uppfattning om kommittens åsikt beträffande 
anläggningem storlek och utformning har följande uppgifter noterats: 

Hotellavdelning : 20 dubbelrum ~ c:a 20 m2 med inbyggda garderober' - 10 enkelrum " " 15 " " " " 
15 badrum, vart och ett kombinerat för 2 gästrum. För alla gästrum tam
bur med tvättrum på ena sidan och toalett på motsatta sidan. I tambure.n 
plats för ytterkläder. I tvättrummet kontakt för el-rakapparat. 
2 st. up].l.ackningarum för handelsresande, vardera på c:a 30 m2,. 

Uppackningsrummen bör medelst skjutbara dörrar eller annan anordnil!l!g kunna 

kombineras till ett rum. 
2 st. städerskerum med egna WC och tvättrum samt inbyggda garderober. 
2 st, städgarderober med vattenpost,. ca 6 m2

• 

I alla gästrummen bör finnas telefon, anslutning till centralantenn för radi 
sängbelysning, takbelysning, tillräckligt antal vägg-kontaktel!' och alarman
ordning för städerska. Radion skall även kunna anslutas till högtalaran
ordningen för restaurangens musikestrad. I städerskerummen lokaltelefon. 
I hotellkorridoren konversations- eller skrivrum. 
Avdelningen bör harförbindelse med mangelrum och tvättstuga. 
Rummen bör kunna kombineras till en svit, åtminstone en. 

Sommarhotellavdelning: 60 st. dubbelrum~ c:a 16 m2 med inbyggda gardero
ber. 
Avdelningen bör vara i förbindelse med hotellhallen, vilken används som 
entr~ även för denna avdelniIJJg. 
Till alla gästrumrnen kombinerat tvätt- och toalettrum. 

Restaurangavdelning: ge~t~ura~g!a~b~r med garderob för 250-300 personer. 
I anslutning till tamburen damtoalett med c:a 6 WC och herrtoalett med C:a 
3 WC, vardera med förrum och 3 tvättställ. I herrtoaletten urinal av ros·t
fri tt stål, ca 4 m lång. 

1 ~t~ ~a~i~e!t!u~, som genom skjutbara väggar kan sammanföras till större 
utrymmen. Varje rum med dörr till korridor från restaurangtamburen. Rum
men bör även om möjligt stå i direkt förbindelse med restaurangen. Från 
kabinettrummen bör reservutgång kunna nås utan att behöva gå genom restau
rangtamburen • . 

Bestaurang med matsal för 150 personer och danssal (-rotunda) med dansut-- - - -
rymme för c:a 400 personer. Runt dansgolvet bör kunna placeras podier :för 
bord! med plats för c:a 100 personer. I danssalen musikestrad för flygel 
Och 6 mans orkester.· Matsal och danssal bör med skjutbara väggar kunna 
avskiljas från varandra. Vardera bör stå i direkt förbindelse med tambur 



--- ---------------- __,... ~--- - --· -·- - . -- - .. - .- -

och restaurangkassa. Matsal och danssal bör ha från varandra fristående 
värme- och lufkonditionering. Tidsenlig belysning och strålkastaFarran
gemang för danssalel!ll. Matsalen bör icke gå i modernistisk stil utan hai en 
intim arkitektonisk stil och motsvarande belysning. 
I anslutning till Matsalen. en våning med en mindre ba:ir i källarstil. (God 
ventialtion). Längs fasaden mot torget öppen sommarveranda, c:a 4 m bred 
med permanent stengolv och markigtak samt monteringsbart spjälräck. Veran
dan bör vara i anslutning till matsalen men med 2-3 trappstegs lägre nivå. 

z anslutning till ord. restaurangen sommarrestaurangavdelning för c:a ~00 
personer. Tillräckligt antal reservutgångar. Perfekt ventilationsanord!
ning. Utan värmeanordning. 
I anslutning till restaurangköket med egen ingång mindre restaurang (c:a 
100 personer) för alkoholfri självserveriDg. Erforderliga utrymmen för 
helt fristående servering. Separat värme och ventialation. 

Mariehamn den 25 juli 1958. 

ÅLANDS TURISTFÖRENING r.f. 

r./. ~ 
~:;-;;:wendahll 
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Bi laga N: o 9. 6 0 3 
F .. !SLAG TILL HOTELLA.NLÄGG~'IJNG I IEHAMN. 

1 

.Anläggningen har placerats Societetshusets nuvar!'l,D.de tomt med en förskjutni ng 

mot öster av gatulinjen ör att ~kapa större trafik och po.rkcringsutrymmen frmn

för ingängo.rna. 

Ekonomiegdrden och varuintag har placerats under byggnaden. 

I a.n lutni ng till anl~gbningcn simbassäng och miniatyrgolfbana i parken mot öster . 

Vi d planl ösning och dimensionering har i huvudsak följts de riktlinjer , som fram-

l agtE.> i k o i tt~ns ~ 14. 1 . 1956 . Där t . ex. betr;· a.nuc e . ta. ra.n"e , dansrotun o.. I 

t cunbur , ekono ielokaler , m. m. 7tinnehdllet ej o.ngivits har de normer som angivas 

i " Bauent rurfs l ehre" (Ernst. Neufert ) s t " Bygg III , Ilusbyggn d " tillämpats . 

Dimensionering av ende! ekono ieloknler , tv .. ttinr .. tt ing , ersonalornkliidning fö ljer 

de lvis lösning r av otsvaro.nde utryDBDen som förekommer i nya svenska hotell . 

På basen av ovc.nn&nnda normer har ytbehovet beräknats ti ll : 

Rcsto.uru.ngen 

Da.nsrot ndo.n 

Sommarreste.uran0 en 

Sj iilvservering 

Kök exkl . I: .. lla.re 

Kök inkl . kiilla.re 

1. 4 m
2
/ gäst (Neufert 1. 34- 1. 5 m2, Dy g 111 1. 2 m2) 

1. 25 m
8

/ da.nspar (Noufert l . oo- 3. 5 m2, Fi s a.rtor et c . l . oo m' 1 

1 "' 2/ .. t da.nspo.r ) 
. ~ g ,s 

1. 2 2/ g .. st 

0 . 62 
2

/ gii.st (TOG g·:ster) , Neufert C. 6 2 

0 . 85 m2/g .. st 

Garageutry en ör c . 30 bilar ma.x . (c . 18 % av gäst ant a.let) . 

Hotellrummen i "året, runt-" avdelningen ho.r i översta. ( 3 ) våningen givits en 

spa.ciösa.re karaktär . Övri 0 0. ru.m dimcns·onerade som rummen i " sonnnarhotellct". 

Den fasta i nredni ngen följer svensk normering. 
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Byggnadsbeskrivning 

Konstrukti v sto e i stålbetong, modu l 6 x 6 • 
Bjälklag, korsa. erad b .. rande betongpl .tta nred ljudisoleringaskikt. 

Mellan bjälklag och bärGnde konstruktioner in osas fasadelement vari ingår fönster

och fönsterdörr a r . 

Dansrotundans betongiru~ol , i skalkonstruktion, vilance på ringbelk , buren av stål

betongbågar . 

Ta.kt""ckningi kop o.rpiåt . 

Mello.nvä.ggar : L""tta. , standardisera.de mellanväggseloment ( väningshö "d) . 

Be ly aning : 

Ljudiaolera.nde väggar dubJl6 med isoleringsskikt . 

Strdlningsviirmo med i bjä.J.klagct ingjutnr.. rörslingor. 

I d&nss ~le.n , , .. r u pvii.rmningon bör ske sna.bi.Jt (vintersäsongen) och 

v~ra mi igt reglerb r , varmluft (i s c ventilation) . 

Mekanisk ventilc,tion med e.g..,,rcgat grup erade enJ igt nl"'ggningens 

funktions enheter . 

All :·nbelysning i restaurangen och da.nsrotundo.n indirekt , komplette

rad med )latsbelysning vid borden. 

Belysningsr er vid det nedsänkta dansgolvet ocb i kupolen fler 

färgade me ljusstyrkcreglagc . Strälko.sta.ro.nl ··gr;ning . 

I kontor rum och ckono ielokaler ljusrör . 

Uotellrwmnen utrustBs med belysning och svagströmsanläggning 

enligt I omndtt6ns PM •. 

.Anslutningar för reklam- och fasadbelysning . 

Hel s i ngfor s i februar i 1958 

JONAS CEDERCREUTZ HELGE RAILO 
ARKllEKTER SAFA HELSINGFOR S 
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Erotokoll upprättat vid ho tel:

byggn8dskommi ttens sammanträ de hå l le t 

i__stA. dsfullmäktiges s,gmmqnträdesrm::_ i 

Marie_hamn den 24 mi:i j __ och ajourner .<:> t 

sammanträde den 25 __ mi:i. j 1956. __ Närvci.

ri::i.nde vorQ : ordf .tiri:inden F ji:il8r GTön-· 

berg, ledamöterna Frithiof Lindho l m, 

Aron Häggblom.._och Frej Liewendahl 

samt sekrateraren Runqr Åkerfelt. 

Vid sammanträdet närvar därj ämt e 

såsom expert för bedömning$n.av f öre

liggande hotellritningar S.A.F.A. ar

kitekt Erik Lindroos från Helsingf ors 

samt vid det ajournerqde sammanträ de t 

dessutom såsom sakkunnig i hotell~ och 

rastaurangbranschen direktör Gus t Rf 

Rasmussen . 

§ 1. 

Konstaterades att kommitten jämte den tillkallade experten arkitekt Erik 

Lindroos i -överensstämmelse mec'.i ~rhållet uppdrag och med A.rki tektarna_ Jonqs 

Cedercreut z, Kaj Englund och __ K. R. Lindgren uppgjort täylingsprogram var b~

hörig i:i.tt behandla .och bedölJla. de inkomna ri tningsförslagen för det plFi.ner!'.J

de hotellbygget i Marieh!:!mn. 

= = = = = = = = = 
§ 3. 

Efter de:tR.l jerad grRnskning RV projekten konstaterAdes beträffande do 

olikq försl8gen följpnde: 

"Sol och vår": 

J:.l'örslaget är en koncentreri:i.d qrki tektonisk lösning. /ngångens pl8. c c: ring [// 

och dess förbindels.e med vinter- och somm1=1.rhotellet är ordnq.d m..e.d __ god r_jv _;r-
1 

[ 

Sikt och den __ direkta __ f örbindelsen __ med Turist byrån måste A.nses __ vqrr-i _en fö r -

del. Kombina tionen av vinterr$st1=1.UrRng, dansrotunda och somm::i.rrestaur8ng 

är qv god arkitektonisk verkan. De SSR. lokaliteter öppnRX .sig vackert hå de [ 

mot Torget, parken och sjön och sommarrestaurang en lJJ_ed sina t erassformi gq __ // 

Pl.gn i sluttning mot pq.rken möjliggör an, god ut.sikt. S jälvserv eringsres tqU-

r ;:mg~n ligger även den lämpligt pli:ic_e:r;'qd. Köksavdelningen ligger på s i n / 

rätta __ plqts och är rätt dimensioner1=1d. _I, de tal ju:tfornL_"lingen torde dock b e- 1 

träffqnde denna Yissa qnmärkningqr finnas. En ;placering .qv kqssa och vin

skänk mQt rotundans vägg vore __ kR.nske i:itt föredra . Käll::irvåning_en med b8r , 

b:=tstu samt damfrisering och I' A. ksalong ligger lämpligt i förhållande till 
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i10tellflygl8rn.qs trappor. Hotellrumrnen, __ till antalet JO vinterrum och 60 

somrn8rrum är väl planergde och på grund .qV. deras __ orientering i__öst och 

väst förekommer ingen insyn i hotellrum.men. Fasa dernA __ har goda propor ~io- -

ner och ger en prägel AV mo.dernt hotell. Ehuru det plA.nA tA.ket inger vi s .- j I 

5,, betänklighE;;ter är f örslqget i mångg häns.eend$n förtjänstfullt och ut

vecklingsbart. Projektets kubikinnehåll c: a 25.500 m3 . 

= ::::: = = ::::: ::::: ::::: :::: ::::: 

§ 4. 
Seda n d.e .olika pro jffk:ten __ sinsemelhm jämförts kunde mBn om desamma r-i ll

mänt anföra att.arkitekterna nedlagt ett förtj änstfullt arbete vid för s la-

gens utformning. 

get "Sol och vår" 

sågs enhälligt de 

utförAnde. 

Tomtens bredd hAr ber.ett . vissa. s:Y.:årigheter som i f örs h 1-

dock lyckligt bemästrats. Förslaget "Sol och __ vår " 8.n

övrigA förslagen överlägset och förorda.s detsamma till 

Som nummer två bland förslqgen ställdes projektet.med motto "Grand Ho-

tell" och so m nummer tre projektet med , motto "Socis". 

§ 5. 

_Sedan bedömning.en slutf ör.ts öppn.qdes de f örseglA.de komroluten och k on

.str:iter R. des d ärvid att förslaget med motto !~Sol oc.h vår" hAde inlämna t s <::i V 

Rrkitekternq Jonas Cedercreutz och Helge Railo samt såsom __ deras medhj til. pqre 

Seppo KR.ssnen och Otto Vonlqufen, försl.qget med motto "Gr8.nd Hotell" P. V 

>irkitekl.t K.q j Englund och designer Li Englund samt för __ ekonomie- och t e1::-

niskq __ 8.vdelning en :ingenjör HRrry Henriksson och förslgget med motto 11 So

cis" 8V Rrkitekt K.R. Lindgren. __ 

Erik __ Lindroos 

G. Rqsmussen 

Frithiof Lindholm 

Mqriehi:i.mn den 25 maj 1956. 

Utdrage ts riktighet be st~rka : 
,,.,.,.......... ,/ 

c0 -?.: ;{',...--;;/ - /3 [/,} (,. ... - ·? "t4tf :«--t/t L,. .. ,;uz~1?2L' 4;&1/ 

\ \,/ . / ) .. / .. ) 
/i1~:~,~t~ //~;; dd' ~~ 

FjRlAr Grönberg 

Aron Häggbloru 

Frej Liewendahl. 

I 

11 

I 

I 

r I 
I 

I 



Investeringskalkyl. 

Fastigheten. 

Tomtkostnader (jfr bil. 7) 

Lagfartsetämpelskatt, 6% på 25 milj. mk 
Byggnadskostnader enligt bifogad av byggnadsT 
byrå Frithiof Lindholm uppgjord beräkning 

Fastigheten 

Inventarierna. 

Anskaffningskostnader, se nedanstående 
specialkalkyl 

Totalkostnad 

Bilaga No 11 • 

1.500.000:-

262.489.000:-

263.989.000:-

104.732.000:-

368.721.000:-
------------------------------

Kostnader för inventarier till turisthote,ll i Mariehamn 
beräknade enligt uppgifter från ett nybyggt hotell i Åbo 
samt från Stockholms Allmänna Restaurang Aktiebolag (SARA). 

Hotellrum inkl. skrivrum i resp. våningar 
Restauranglokalerna 
Reception och kontor 
Hallar och korridorer samt div. utrymmen 
Köksutrustning 
Armatur 
Telef onanläggmng 
Radio och TV-anläggning: i året runt hotellet 
Servicer 
Linne 
Diverse inventarier 

Summa mark 

22.912.000:-
35.000.000:-
1.200.000:-
1.120.000:-

18.700.000:-
5.000.000:-
2.000.000:-
1 .ooo.ooo:-
8.800.000:-
4.000.000:-
5.000.000:-

104. 732. 000:-
============================== 

Mariehamn den 25 juli 1958 

Ålands /Tur· tföreni~ng r . .,.:f. ![:, ~ 
r j \ Liewendahl 

' 
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I l 
Bygqnadsbyrå 

f'RIT H IOF LIN DHOLM 

Mariehamn 

6[}3 

MARIEHAMN den 1 mars 1958 

Telefoner: 

Kontor och privat . 11 428 
Sommarbostad . . . 11 328 
B yqqnadspl. . . . . . . 11 228 

Postqiro Tu 93152 

Bank: 
Alands Aktiebank 

Till Ålands Turistförening ·r.f. 
Mariehamn. 

På anmodan har undertecknad utfört approximativa 

kostnadsberäkningar fBr uppförandet av det föreliggande, 
av arkitekt Cedercreutz upp_jorda förslaget till hotell 

' 
& resta1J.rangbyggnad å Societetshusets nuvarande tomt. 

Källarvåningen 2268 m3 a 7.184/- 16.293.000:-

RestBurangvån. 10740 tt " 10. 263/- 110. 225. 000: -
Koksavdelningen 1728 " Il 12.316/- 21 .282.000:-

Vinterhotell 5728 Il Il 10. 263/- 58.786.000:-
Sommarhotell 6408 " 11 8.500/- 55.903.000:-

Mk 262.489.000:-
--------------------------------------

I 
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__ BilA.gA N~ l2. 

K8 lkyl över intäkter och kostnqder för turisthotell i MR.riehamn . 

~JifTÄKTER 
A, Rumsavgifter. 
;:- --

Vintertid 

2 pers. rum 10 st. a 1,800/-

2 " " 17 " " 1, 500/-

1 " " 5 Il " 1.000/-

Uppska ttningsvi$ 35 % å 48.500 = 
270 dygn ( 9 mån_._) X 16. 975/-
15 % betjäningsavgifter 

Sommartid, ·- -
?0 ;.~ å 48.500 = 33.950:-

18,000:-

25, 500:-
5.000:-

16 ~ 975 ;-
4, 583. 250 :-
687.450:-

90 dygn X 33.950/- -- 3,0)5.500: -
60 st. 2 pers. rum å.1.300/- = 78.000:-
70 % å 78.000:- = 54.600:-
90 dygn X 54.600:-
15 % betjäningsavgifter 

.jqmmqnlqgt för rums.qvgiftern.g: 

vint.ert id 

sommR.rtid 

mk 

5,270,700:-
9,164,900:-

14.435.600:-
----------------------------------

.B !testqur.gngintäkter 

mat, kqffe+ l äskdryDker m.m. 

2,5 x rumsavgifter 

8lkoholdrycker och öl 2 x 

rumsavgifter 
C Hyror __ m. m. intäkter 

D Övrigq intäkter (kiosk) 

Summa intäkter: 
·-,·----____.;;;;;;......;;.~_...;;;.-

RumsA.vgifter 
B, C, D 

mk 

14,435,600:-
67,460, 200:-
81.895.800:-

=================== 
KOSTNADER 

T . . 
~oner och folkpansionsaYgifter 

36.089.000:-

. 28.871.200:-

:.Br q.ndförsäkringA,r för fqstigheten och lösöret 

mk 

48.500:-

5. 270 .• 700 :-
============= 

7,969 ,500:-
1,195,400:-
9.164.900:-

============== 

64,9609200:-
1,000,000:-
1,500,000:-

67.460.200:-
=================== 

24.000,000:-
180.000:-
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va.rrnek 0 s trn3. d er 

;,r~ tten 

;iektrisk ström, 

porslin, glas m. ro. 

38ngöringsmaterial 

Nätt AV linnekläder m.m. 

s0rnyelse Pi.V linnekläder m. m. 

wp::irqtioner: lbsöret 
f a stigheten 

\ <insli tillbehör 

J.l::idio och TV 

~skrivning ä fastigheten 

" 
11 lösöret 

- 18 -

lfiusik, förstrbelse, blommor, progrqmnumme~ m.m. 

Omsättningsskatt 

KommunA.l skq t t 
I~omst- och förmögenhetsskqtt 

Amortering 
Diverse kostnader, annonser, re:presenti:itionskost-

nAder, p,_nl äggningskostnader 
mk 

2,000 , 000: -

1 , 500 , 000 :-

2,500,000:-

1.000,000: -

200,000:-

800,000: -

200,000: -

.200 , 000:-

1.600,000: -

100,000:-

10,000:-

4,500,000:-

9,000,000:-

4,000,000:-

5.000,000:-

. 800,000:-

1,800,000:-

19.505 .800:-

j,000,000:-

81.895.800:-
================= 

Sfl.mmandr ::::ig: 

Intäkter 

Kos tnader 

81,895,800: -

81.895.800:-

Mariehamn den 25 juli 1958. 

ÅLANDS/ TUR STFÖRENING r.f. r , 
rnJ /j~j Liewendah~ 
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sTADGAR 
för 

Föreningens namn och hemort. 

1 §. 

namn är Alands Turistförening. Dess hemort a··r 

föreningens äi:ida.mål och arten av de~ verksam.bet. 

2 § ~ 

Marie-

. en har till ändamål; att utv~ckla och främja turist .. 
roteninf pet Aland samt att verka .for spridandet av känn€~a.sendet 

o!ll Ii~ds adess folk . . I ·detta syfte .skall f~reni~.gen · om o.tn 
. et ~ta för utV'e.cklande av ohka i or.mer för turismen och för be

l) . å'V goda tutistsed~r, 
~drandetöva turistupplysh1ngsverksamhet · pä Aland, sälja rese:bildetter 

3l uh sköta .turistleder samt .trafiken pä dessa, grunda och sköta tu~ 
~a ~ursions .. ~ f:i.sk·e ... oob jaktstati<?.rte~, res!aUtanger, ·Y.·an~rarbem, hä.r
.1h e och stl\lgor :aven~o~ bedriva h.arb:irgenngs- och forplågnadsrörels€, 
Jrgen ar.beta tör .befrMnJ andet av den frän utla:t)det t.111 Aland riktade 

. 3~en och vand!arver.ksEtmhet.en g·en-0m .. att Låta representera sig i främ
: de tänder, utgiva .propagandaskri.fter och .genom annan liknande verk-

~~~ .bedriva .till turismen hörande publik::atlohsvetksamhet. 
- Förening-en må likväl icke syftå till att förskaffa dess m€dlemmar 
.. M eller annan omedelbar ny.tta. 

· Föreningens medlemm3tr. 

3 §. 

Rltt att inträda som medlemmar i föreningen tillkommer envar per
:n, s~m därtill av styrelsen godkännes., efter att hava erlagt fastställd 
nedlemsavgift. På saimma sätt må '.även registrerad ·förening och s.am
lJid tned rättskapacitet bliva medlem i föreningen. På enhälligt förslag 
~~ styrels.en .kan föreri.ihgen vid f.öreningsm·öte till hedersmedlem kalla 
~rav förtj:än t person. 

4 §. 

~r s~re~ingen~ pe~sonliga .medlemmar äro ~~ntingen årligt ~et~Ian~€· el
åro å 1~diga. For-en1ngar och samfund, som .iaro 1medlemmar I foreningen, M igt betalande. .. .. . . . 
;arnr~dlemsavg1ft.en för ständiga medlemmar samt !<>r f~ren~ngar o~h 
avgifte: f~tgär med ·ett belopp som år tio .gånger storre an aen å.rli::,a 

I!ecter~or Personlig.~ .. medlenllnar. . 
. Per11o 1!1-edlem erlag.ger ingen medle:msavg1ft. . .. . }}ot ·ktas 
:cin Hä~i~g tnedl.em, som erlagt medlemsavgift tjugo är 1 folJd,~· ~ ~~t 

1
::. rn.ectlem och erlägger i fortsättningen ingen medlemsav.~· · 

611 



t 
5 §. 

~. berättigad a~t från föreningen utesi 
.. ningens styrelse ar ften om .dylikt uteslutande bör stYl' Uta tne 

Före otarbetar dess sy . . e~n Q, 
leJ?, s0?1 föreningsmöte. försummat att erlägga f,ast .. an, 
inalaAr~ldg.t betalande .. . meddlee~c~o~et nästföregående å~et, äger siackllQ. lner1 

. r· det lopan · e 'llt" 11-
1ems~ vg1ftid ofro .. reningens möten. o~a 

.. tratt v ros 6 §. 

: .. in ens styrelse av.giva .!örslag rörande .. 
Medlem äger till foren ls!n hör .taga sådant ,f orslag unct.er oin fo.~ellin. 

gens angelägen~ete~. st~r:smöte .framlägga detsamima, åtföljt av I>ro\lning 
samt därefter .vid foremn eget Ut. 
låtande. 

Föreningens styrelse. 

7 §. 

.. . styrelse •består av ordförande och fem ledamöter salnt ~ 
Foremngens · "l o1ire 

supplean!'.er. d äljes årligen medan ledamöterna väljes för en tid 
t å ~~.dÅ~r~~n:~n v med iakttagande av, att .~·e:dan .de~~ stadgar antag~ 
v h blivit i föreningsregistret ant~cknade, v·alJes .Y1d .forstkommande års

: .. te tvenne ledamöter i stället for de tr.e, so.~ a~o 1 .. tur 3:~t av.gå, samt 
vi~· .därpå följånde årsmöte åter tvenne }~dam?ter l s!?·llet f1or de tre, som 
då är'ö i tur att ·avgå. r fortsättningen valjes •Vld årsroote tvenne ledamöter 
arlfgen. Den f€mte ledamoten ~an av Al~nds landskaps~tyr.els~ .. utses för 
en tid av två ·år .ät gången och bor .~v å~~mote~ betraktas sa.som SJålvskriven. 

suppleant.erna .utses vid .årsmote ·f.or e~ tid av ett år åt ~ängen. 
Avgår nägon av .1~.damöte~n3: eller b~r ledamot:. vald till ordf?,rande 

innan mandattiden t1llandalup1t, inkallas l dennes stalle &UPiPleant for den 
tid den avgångne skiulle kvarst•ått i styrelsen. 
. Av-gåend·e _ordförande, styrelsele.damot oc.h suppleant kunna återväljas. 

styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och kassör samt, 
om så .befinnes rrödigt, ett arbetsutskott. Styrelsen samm.anträd~r på kal
lelse av ordföranden eller vid förfall f.ör denne av vice-Ordföranden och är 
beslutför då ordföranden eller vi·c.eordföranden oc.h tre ledamöter äro när
varande. Vid fattande av beslut gäller den mening, som omfattas av de 
flesta, men vid lika röstetal den o:nenin.g ordföranden biträder. 

Styrelsen åligger:· 
8 §. -

att för.1falta för.eningens ·eg€ndom samt att handhava alla de förenin
gens ang.~lag~nhe.ter, sbm ~.enlighet med lag och dessa stadgar samt beslut 
fattade ~:d foreru~gens maten föreskrives; 

att for Y.erkst·allande av i 2 § nämnda sytitemål anställa nödig per
s~I'.a~_, faststal~a ?-ess avlöning, över.vaka dess arbete och giva densamma 
a. ma~nf.. anvisntu~gar ._be.trä~~f.ande handhavandet a.v turistfrågor; 

. .a . ora ~a nkel over f oreningens medlemmar. 
att san:unan~alla föreningen till möte samt , 
att årlicren till årsmöt t · . .. m-

h~t o·ch des~ ekonom;"ka et" llav.g~va herattelse över föreningens verk.sa 
• • • .I..;) sa mng. . 

F " 9 §. 
oreningens . namn teck . .. .. en-

rnm eller av tvenne styr ls ~as a~. ordföranden eller viceordf'Oranden 
· e e edamoter tills.ammans. 

--
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10 §. 

lutas för kalenderår och .före .den 1 februari 
rna ~~ola a:~~ll revisorerna. 

risltg,pe överiatnn 
~~e~lt!ling · 11 § . 
•llol"' 

f
··reningens räkenskaper utses vid årsmötet två re-

. g av o t ansk.nin a supplean er. 
•or gr 1.,,.a rnäing . 
I cb. lr-. . 
er 0 

Föreningens möten. 

12 §. 

v styrelsen sammanträder föreningen .till årsmöte som 
på kallelS~ ~n dag mellan den 10 februari och den 15 mars odh till 

a\l 11å~~as ~~g styrelsen finner detta n :ödigt eller. minst tio medlemmar 
.tra tnot.e, därom skr~ftligen anhålla med .u'?pgi.vande av det eller de 
>5 swreise::i_ de därvid onska .få under behandling. 
renden, so 

13, §. 

l{allelse till år~m?.t~ skall ske minst fem. dagar och till extra möte 
. t tre dagar dar.f.or1nnan genom annons l landskapets mest spridda 
~ng. Kallelsen skall innehålla ·~:pgift om de frågor, som vid mötet 
;to\a behandlas. 

14 §. 

\ Meddelanden till fiäreningens m.edlem.m.ar delgivas genom kungBrelse 
en gång i den tidning, som i f\ör€gående § nämndes, eller på annat lämp
Ugt sätt. 

15 §. 

Föreningen är vid möte beslutför, .då minst tio medlemmar äro när
varande. 

16 §. 

·ialn~ val och omröstningar v-er.kställas öppet, men med slutna sedlar 
1 minst tre av ·de närvarande medlemmarna därpå yrka. 

17 §. 

!öre~~d f örening:ens möten äger varje när-varande m-edlem el?: röst. Såso~ 
vits. ~ä~r:s be~l.ut g.älle-r den crnening, .för vilken de flesta r'os~er~a av~1-
\eta1 'd lika rostetal avgör ord.förandens :riöst med ·.l;lildantag .for lika ros -vi1 .~lut~n omröstning, då avgörandet sk-er genom lottn1~g. 
till ri~\. !.?reningens m1öten skall föras ;protok<:>.11, vil~et skall JUS~~r~s och 
~edda f\~~1!e~en bestyrkas a.v minst två vid motet :ruarvarande, h-artill ut-

0 - .... ningsmedlemm.ar. 

p 18 § . 

1~ ~s.mötet ankom.mer att behandla följande .ärenden: 
2) V onstatera mötets stadgeenliga sammank.allanc:ie. .. .. 
3) al av ordförande sekreterare och tv'iå protokolljiusterare for motet . 

l\olXU.sk. Sty!-elsens årsherä'ttelse över föreningens ver.ksam.het och dess eko-
.. 4) a sta~lning. . . .. CY 

taitensk Itevisor·ernas .berättelse över verkställd revision av foreoående års 
5) al»er . 
6) B.eslut.a om ·bokslutets f astställande. 

Besluta om .beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 



10 §. 

skola av~lutas . för kalender·år och ~·· 
nsitape~na lämnas till revisorerna. ore ·den 1 februari 

i~~e lelling over 
d!~os- 11 §. 

'! !i 
~ . "k k _ ... irning av föremngens ra: :ens aper utses vid årsm"t 

.. gra1~ 't'V'långa suppleanter. o et två re-
1or "" 11k.a u... · 

iiS°rer 
001~ . 

Föreningens möten. 

12 §. 

Uelse av styrelsen samman träder föreningen till år .. te 
på ka nå.o·on dag mellan -den 10 februari och den 15 m!mo ' so!ll 

;~~ll 'h~~~ då
0 

styr-elsen. fi~ner detta n '.ödigt eller minst tio ~~dfch till 
~tra tn.

0 ls~n därom ~kr~ftllgen anhålla med .uppgi.vande av d€t eIF~r 
~os styre som de därvid onska .få under ;behandling. er e 
ärenden, 

13 §. 

Kallelse till år~m?..t~ skall ske minst fem dagar och till €xtra möte 
. t tre dagar dar.f.or1~nan genom a~ons i landskapets mest. spridda 
~Jclng. Kallelsen ska;ll innehålla ·Ujppg1f t om de frågor, som vid mötet 
~ola behandlas. 

14 
§. 

Meddelanden till fiäreningens m.edle.mmar delgivas genom kungörelse 
en gång i den tidning, som i föregående § nämndes, eller på annat lärnp
~crt sätt. 

0 15 §. 

Föreningen är vid möte beslutför, .då minst tio medlemmar äro när
varande. 

16 §. 

Alla val och omröstningar ver.kställas öppet, .. men med slutna sedlar 
itall minst tre av -de närvarande m-edlemmarna darpå yrka. 

17 § . 
. .. de m-edlem en röst. Såsom 

.. Vi.d förening:ens möten äger vane n~r.va~an flesta rösterna avgi-
f~ren~ger:s be~lut g.äller .?-en an~n.ing, .for :Y1renef ~dantag för lika rös
v1ts. V1?- lika ros te.tal a vgor ordf orar:i:dens ros m eri.om lottning. 
tetal y1d sluten omröstning, då av~orandet~:~l~ gvilket skall jus~~r~ och 
. ~1d f;öreningens möten ska~l foras pr.~ öt~t närvarande, hartill ut
~lll riktigheten bestyrkas a>V minst två va m 
~edda flö:eningsmedlemmar. 

18 §. 
t""ljande ärenden : 

På årsmötet ankommer att beha~d!a sa~ankallan~e . rare för mötet . 
1) Konstatera mötets stadgeenl g och två protokol~tet och de.ss eko-
2) Val av ordförande, sekre~er~r~öreningens ver-ksa e 
3) Styr-elsens års·berättelse ove . . av föregående års 

n.orniska ställning. .. ..ver .v-erk.ställd revis10n 
t". 4) Revisorernas .berattelse 0 

a..kenska·per. tställande. .. styrelsen. 
5) B,eslut.a om ·bokslutets fas ansvarsfrihet for 
6) Besluta om .bevilj'ande av 



7) Fast.ställa styrelsens och revtsote~?as arvoden för de.t löpan 
. . - .8) - V ?-L av orc;iförai:id~,- styrelseleda.mo ter -och S·Upplea.nter tnea ~e året. 

· an.de ·BN .be~t·äznrneJsetf.la 1 § .!·. . · , . · - : . __ ·_ . · . Iaktta .. 
g 9) Val av två revisorer for ·ctet löpande är~t sa.mt lika ttiån , _ 

te · · - ga .suh 
Jean r. · dl ·"""' ~å ifte ~.. .t1J> .. 10) Fastställa den ärliga me e.u.&.i) vg :. ~ .i~r personliga m dl 

1n · Handlägga 'övrlgå ·a:v styrelsen till foren1ngen"JtänSkJutn e e!llnlar 
·est förekommande frägor. · · · .. · · _ : · a eller e} · 

.J Enskild medlem, som önskar få av honom va~kt fråga beha d ... 
avgjord .vid årsmöte, bör senast den 1 februari darom skriftlige~ ~ad ~Ch 
hos styrelsen. 11illlala 

Särskilda bestämmelser. 

19 §. . . 
· Upplösning av fötenin'gen öch ärt-cl.ring av dessa .stadgar kunn 

dast efter vid ·ärsmöte . därom fattat beslut, s~m ·be·kräftat.B av ~tsl(e en .. 
en månad därefter hället annat .möte. · · e · lllinst 

Beslut om ändring · a11 s tadgarna är giltigt, öm På vård.era 
möten minst två tredjedelar av de närvarande 'biträtt detsamma. av dessa 

20 §. 

Om föreningen uwlöses, övergär all de5s egendQn1 till Alan-Os k 
fond. Ultur .. 

21 §, 

F~r övrigt .gäller, vad i gällande Jag om föreningar är stadgat
1 

Mariehamn 1953. • 
Alands Tidnings-Tryckeri Ab 
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i\:. 
Sivu} 
Folio 

21. 

Vuosi, kuukausi ja päivä, jolloin ilmoitus 
Ar , månad och dag då <1nmälan 

N i mi: } Åla nds Turistförening r.f. Namn: ------ - ----- ----- - - ------------------- --------------------------------------------·-- -

Nimi, kotipaiklrn, farkoitus ja. toiminnan la.atu j<1 kokouskutsun toimittamistapa .. rekisteröitä
väksi tehti in. 
till inregistre-

merkittiin 
rekisteriin. 
i registret 

Na mn , hemort, ändamål och ar ten av verksamheten och sättet för sa.mmankallanrle av miite. 

ring skett. införts. 

J9.3.9 __ 
17.3. 

. _____ )._2 2 Q_____ __ _ .. ____ fl.i~nd f3 ___ '.['µ_rJ s:tJ_Q_I'~_P.-JI!K __ ~--~~-!----~-~_(l ___ }?._~m 9~-~ __ _:i. ____ M~_:r _i_~h-~mn~-
17. 5. tad har till ändamål att i den åländska hembygdens 

"ntress~ utveckla och främja turistväsendet inom lan~ 
---- ------------------------ ------- -- -- ------------ -- ·--- -kä.j;>-eft---iran:a··-äamt·--att ___ aroe-ta ___ for···:sprTaän-ae·t-·-a:v·--kanne-~ 

- --------------------------- ---------------------------- om--- om---öla-nde-t---och---d-ess---:f-olk-.------- -- --------------------------------------------------------

--- ------------ ------------ --- ------ -- ----- -------- ------~---- - ----~- ----- ----- --~ ------------- ~ - -- ---- - --- -- -~----- _____ ---: ____ ______ ":"':" _________ --~- -- --------":"':" ______ ---- = 
= = = = = = = = = = = = = = = 

. l958 ---- - ----- -___ 1953 _______ ____ _ 

22.7. 28.7. 

----------- --- -- ----------------- ·--- - -- -------·--·- -- -- - ---- ----------·-· ------ -

I I 

f .•......••.••••••••.•..•... ······•••••·•••·••• ........ ············· .•••.•••..••• •••••••·•·· ··· 

I -- --·----- ------- .. ---- ----·--- --- -
I 

i 1- ·---- - --------------- -- ---· 

1- ----·-- --- -----·---- ---- - ---·--------------------- --- ----------------------·--·--·-----· --·--- --- ··------------------- ------·---------------·---------·---- ----- ·---·--------------------------

[- --- ---- . ---- ----- -- ---- ---- -~- - ------- - ~-------------- - ---- ---- -- --------- -------.. -- ------- --- ---- - --- --. ---- .. -- ----- ---- --- --- . ----- - - ___ _ ·_ ------ . --- ----- ----- --- ---------- --- ------

------ --- ----------------1-------------------------'-- -------·-·--

-·------------ --- --- -------- f--- ----- --------- -· -- -·-- - - --·-------·-·---------·--·---·-·--------·· ·-·---· --·· · 

!------------------------ ----- ----
5242- 5 2 . 



Yhdistyksen nimen merkintään oikeutettujen henkilöiden nimet ja kotipaikat. 

te. Till tecknande av förenin gens namn behöriga. personers nn.mn och hemort . 

-
;;; __ ____ _ , __ __ :;; .. ___ _____ ____ ;;;_ ___ ________ _ = -------· ------=-- --- -- -- ----=--- -------=------- ---- --- = --------- -- = -

nd-

e~·· 

./; ~ ;· ..,. 
!_ .(i 

· . U 

Merkintä Y.hdistyksen purkautumisesta., 
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män m. m. 
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Utdrag. 

Protokoll fört vid Ålands Turistförenings 

r.f. årsmöte hållet i Mariehamns Societets

hus söndagen den 2 mars 1958. Närvarande 

voro 34 medlemmar. 

1 §. 
Föreningens ordförande Frej Liewendahl hälsade mötesdeltagarna 

välkomna och föredrog kallelsen till mötet, vilken varit kungjord 

i tidningen "Åland" av den 22 februari 1958, varpå årsmötet för

klarades vara i stadgenlig ordning sammankallat och beslutfört. 

2 §. 
Att fungera som årsmötets ordförande utsågs bankdirektör Nils 

Dahlman och att föra protokollet byråföreståndare Runar Åkerfelt. 

3 §. 
Att justera detta protokoll utsågs direktörerna Paul Johnsson 

och Anton Kalmer. 

================================================================== 
================================================================== 

12 §. 
Förelades styrelsens förslag angående uppförande av ett turist

hotell i Mariehamn. Föreningens ordförande Frej Liewendahl redo

gjorde för den av styrelsen, i överensstämmelse med det före

gående årsmötets beslut, verkställda utredningen och det för bygg

nadsplanernas förverkligande utarbetade projektet. Förslaget ut

mynnade i att föreningen på Societetshusets tomt i Mariehamn skul

le uppföra en hotellanläggning omfattande 

a) en åretrunt-avdelning med hotellutrymme för 60 personer, 

restaurangmatsal för 144 personer och i anslutning därtill 

en bar med utrymme för ca 40 personer, 

b) en sommaravdelning med hotellutrymme för 120 pers. och res

taurangutrymme för 390 personer samt i anslutning därtill en 

för vardera avdelningarna gemensam danssal för 400 pers. och 

restaurangutrymme för 108 personer, 

c) e'n självserveringsrestaurang för 96 personer, 

d) resebyrålokal samt 

e) erforderliga köks-, administrations- och övriga utrymmen. 

För projektets finansiering skulle föreningen genom landskaps

myndigheterna ansöka om ett uriderstödslån av statsmedel, räntefritt 

eller till lägsta möjliga ränta och med lång amorteringstid. 

Förslaget diskuterades ingående varYid bl.a. betänkligheter an

fördes beträffande den tilltänkta anläggningens räntabilitet. 
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Frågan ansågs likväl vara av så vittomfattande betydelse för 

turismens utveckling på Åland, att projektet borde förverkligas 

och tillräcklig__a motiv för att statslån kunde beviljas för ända

målet ansågs också föreligga, vilket förövrigt förklarades vara 

den enda tänkbara utvägen. Samtliga närvarande förutom medlemmen 

Erik Lundqvist enades om godkännande av styrelsens förslag och 

antecknades såsom årsmötets beslut 

1) att styrelsen beviljas fullmakt att med Mariehamns stad in 

gå avtal om förvärvande av Societetshusets fastighet i enlighet 

de villkor stadsfullmäktige i Mariehamn fastställt den 20.12 .195 

2) att styrelsen beviljas fullmakt att hos landskapsmynd i ghe

terna ånsöka om och lyfta ett understödslän om högst 400.000 . 000 

mark för byggande av ett turisthotell i Mariehamn,samt 

3) att styrelsen beviljas rullmakt att medgiva nödiga int eck

ningar som säkerhet för förutnämnda understödslån. 

================================================================ 
================================================================ 

Justerat: 

P. Johnsson. 
An tc:m tfa]me r. 

Ort och tid som ovan. 

Runar Åkerfelt 

sekr. 

Utdragets riktighet bestyrka: 
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