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FINANSUTSKOTTETS betänkande ~m 6/19 59 med 

anledning av Ål a nds landskapsstyrelses fram

ställning t ill Ålands landsting a ngå ende byg

gande av en landsväg fr å n Finholma by till 

Jyddö folkskola 1 Vargskär? i Feglö kommun. 

(11/1959). 
Med anledning av ova nnämnda framställning får utskottet vördsamt 

framhå lla följande: 

Utskottet har i ärendet hört landstingsmannen Gustaf Jansson . Det 

av landskapsstyrelsen framförda f örslaget synes vara d~n enda rimliga 

lösningen med hänsyn tili terrä n gförhål l a nden och med tanke på skär

gårdskomrriunika tionernas vidare utbyggnad i denna del av östra skä rgår

den. Genom omläggning en av å n gbåtsruttern a har Föglö norra skärgår d 

för närvarande besvärliga kommunikationsf örhållanden 9 ehuru ögruppen 

ligger centralt inom skärgårds omr åde t . En l a ndsvägsförbindelse torde 

vara den enda utvägen att förbättra förhållandena och därvid stä ller 

sig den föreslagna l ösning en na turligast. En framtida utbyggnad g,v 

landsvägen till Bänö bör uppenbarligen medf öra möjligheter för Sottunga 

att f å en färjförbindelse via Föglö till fasta Åland . Också från Kä
kar erbjudsr vägen via Sottunga till Bänö en mera skyddad förbindelse

led vid h årt väder än n ågon annan sjöväg. 

Den besvärliga terrängen och sunden~ som nödvä ndiggöra havsbankar 

och en färja, medföra förhållandevis h öga kostnader. Då utskottet an

ser, att landskapet icke kan l ä mna en så betydande befolkning utanför 

förbindelsenätet 9 bör projektet likväl betraktas som en nödvä ndig åt

gärd. På något sätt bör förbindelse ordnas för ögruppen och det före

slagna sättet förefaller at t vara det enda tänkbara 9 s om på l å ng sikt 

kan betraktas som tillfredsställande , Genom att förverkliga det pla

nerade landsvägsbygget under en fö ljd av år, torde detsamma icke in- · 

kräkta på övriga vägbyggen .inom l å n gs iktsplaneringen i otillbörlig män. 

Med h ä nvi s ning till det ova n anförda får u tskottet vördsamt föresl å, 

att La ndstinget måtte besluta, att en lands

väg skall byggas me l lan Finholma och Jyddö 

folkskola unde r åren 1959-1962. 

Mariehamn den 18 mars 1959. I) 
P å finansutsk~tyets v§gnar ~ 

tJ.~ /~ ... ~- --~ 
Elis Anderss on . 

Närvarande i utskottet~ ordföranden 
Evald Häggblom, ledamöterna Cleme s och 

R If Sundman . 

Andersson / viceordföranden 
Hansen s~t suppleanten Förbom. 
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På finansut_~kotJ;ets v~nar : 
ttt.-;~ 
El i s Andersson. 
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