FINANSUTSKOTTETS betänkande m 2/1962 med
anledning av landstingsman Valter Nordas m.fl:s
hemställningsmotion om åtgärder för utökandet
m2/1962.
av Föglö-färjans maskinstyrka och förbättrandet
av dess förmåga till gång i is. (Motion 5/1962)
Med anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget inbegärt utskottets utlåtande ., får utskottet 1 som i ärendet hört
vägingeniö~en .Bo Wilenius och maskinmästaren Holger Holmström, vördsamt anföra följande:
Föglö-färjan har visat sig olämplig för gång i is. Huvudorsaken
härtill synes vara, att is samlas runt det ~kydd, som omger propellrarna, varav följer, att deras effekt nedsättes. På en likadan färja
har man i riket gjort sådana förl:indringar 1 att skyddsgallret blivit
glesare oc11 den hela skyddsplåte.fi u~der 'propellrc:i:tina .ersatts med galler. Det är dock icke , tillsvidare · kia~t, om prop~ilrarna genom denna
anordning E!ro tillräckiigt- sk:rddade; Dessutom har man på sistnämnda
färja monterat in en reduktionsvåxei 1 som medger högre varvtal på motorn. På d~tta sätt utvecklar propellern större kraft, Medverkande
t111 d~h ~vaga propellereffekten torde också vara propellerns grundgåertde J
Bettäffartd~ Pögiö~färjan borde en utredning verkställas om kostnaderria del~ för en sådan ombyggnad, som ~~d~n verkställts i riket~ dels
för en ombyggnad med utbyte av Voigt-Schn~ider-p~opellern mot en konventionell propeller enligt motionärer~as förslag~ Det förefalle~ sannolikt, att det senare alternativet ställer sig avsevärt dyrbarare, men
å andra sidan kommer man då till en konstruktion, vars tillförlitlighet
man väl känner till. Utskottet anser; att utredningen borde verkställa~
under innevarande år för upptagande av anslag i ordinarie inkomst- och
utgiftsstaten för år 1963 för nödvändig ombyggnadAO
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå,
att Landstinget måtte hemställa hos landskapsstyrelsen om utredning angående en ombyggnad av
Föglö-färjan i syfte att förbättra dess förmåga
till gång i is ., samt
att Landstinget måtte hemställa om upptagande
av det anslag nämnda utredning påkallar i förslag
till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten för
år 1963.
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riehamn, den 14 mars 1962.
På finansutskottets vägnar:

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson, Gunnar Häggblom
och Leandersson.

