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FINANSUTSKOTTETS betänkande N2 7 /1962 med an

ledning av JGands landskapsstyrelses framställ

ning till Ålands landsting med anhållan om extra

ordinarie anslag för uppförande av en idrottsgård 

i Mariehamn (19/1962). 

Med anledning av ovannämnda framställning, 'Tclröver Landstinget inbe

gärt utskottets utlåtande, får utskottet, som i ärendet hört stadsdirek

tören Aron Häggblom, diplomekonomen Viking Granskog, stadsingeniören 

Lars Lönnqvist och landskapskamreraren Henrik Gustafsson, vördsamt an~ 

föra följande~ 

Uppförandet av en idrottsgård i M.ariehamn synes vara en angelägen 

uppgift till fromma för hela landskapets idrottsverksamhet. Då ungdomen 

i landskapet icke kan tänkas resa till orter utom landskapet i tränings-

syfte, föreligga för närvarande mycket begränsade möjligheter till ut-

övande av inomhusidrott och därigenom är också tävlingsutbyte med or- il 
ganj_sationer utom landskapet, som i allmänhet ha bättre tträningsmö jlig

heter, icke särskilt uppmuntrande. Ut·skottet har dårför omfattat land-

skapsstyrelsens förslag och anser, att extraordinarie anslag borde ut

verkas för att i väsentlig grad stöda Mariehamns stad vid uppförandet 

av gården• 
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Sedan förslaget av Mariehamns stad overlämnats till landskapsstyrel ...... 

sen, har det visat sig~ att den planerade simbassängen, som var av sedd 

att bli 16,67 meter lång, borde förlängas till 25 meter för att möjlig

göra tävlingar av internationell klass. Då det synes utskottet ändamåls

enligt, att simbassängen får s å dana dimensioner, med tanke på eventuella 
. I 

tävlingar mellan de nordiska länderna, har utskottet införskaffat komplei:l 

terande utredning angående de härav ändrade omständigheterna .. Ehuru to- 11 
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talkostnaden för projektets förverkli gande på detta sätt stiger med i Il ; 
över 12.000.000 mk, anser sig utskottet icke kunna föreslå ett större 

extraordinarie anslag än det i framställningen föreslagna beloppet om 
50. 000. 000 m__l{:. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå , 

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelega

tionen med en sålydande framställning: 

"Till Ålandsdelegationen 

fr ån Ålands landsting, 

Under de senaste åren har idrottsverksamheten framstått såsom en be

tydelsefull faktor i fråga om ungdomens fostran utanför hem och skola. 

För underlättande av det krävande arbetet inom denna viktiga gren av 

ungdomsarbetet har därvid ur allmänna medel beviljats anslag såväl f ör 
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den egentliga idrotts- och sportverksamheten som för idrottsanläggningarll 

I riket ha dessa anslag erhållits n ärmast av tipsvinstmedel medan för 

landskapets del motsvarande belopp upptagits i landskapets ordinarie 

budget, varutöver kommunerna deltagit med betydande belopp. De inom 

landskapet beviljade anslagen ha även verksamt bidragit till det upp

sving utomhusidrotten kunnat uppvisa. Anläggningarna inom landskapet 

ha utnyttjats icke endast för idrottstävlingar inom landskapet utan 

även för nationella och internationella tävlingar. 

Emellertid ha de för idrottsanläggningar tillbudsstående medlen hit

tills i främsta hand kommit anläggningar för utomhusidrotten tillgodo~ 

enär redan relativt små inomhusutrymmen medföra så pass stora kostna

der, att ekonomiska förutsättningar för uppförande av dylika anlägg

ningar saknats • 

Inom idrottskretsar i landskapet har länge närts tanken på att fö r

söka åstadkomma en inomhusanläggning för att även intensifiera idrotts
verksamheten under annars död säsong, och giva ungdomen möjlighet 

till nya framsteg på idrottens område samt skapa nya kontakter utåt. 

Såsom förhållandet nu är, ha lämpliga lokaler för inomhusidrott icke 

kunnat uppbringas. Ett faktum är sålunda, att särskilt vissa bollspel, 

som annorstädes vunnit stor popularitet såsom inomhusidrott, icke kun

nat idkas inom landskapet. Detsamma är förhållandet me d den viktiga 

förberedande simundervisningen, som numera, där simhallar finnas att 

tillgå, företrädesvis sker i inomhusbassänger. 

Problemet har på andra orter lösts genom uppförande av s.k. idrotts

gårdar, inrymmande lokaler för utövande av de flesta inomhusidrott er. 

För landskapets del står klart, att en dylik anläggning för att tjäna 

sitt ändamål endast kan tänkas såsom gemensam för hela landskapet. En 

idrottsgård, som fyller nutida krav, bör därför vara projekterad så, 

att den kan utnyttjas för idrott.sverksamheten i hela landskapet, var

igenom erforderligt underlag för ett allsidigt och effektivt utnyttjan
de uppnås. · 

Sedan behovet av cm central idrottsgård framstått allt tydligar e 

har Mariehamns stad i samråd med idrottsdistriktsorganisationerna i 
saK-

landskapet och efter att ha hört statens idrottsnärnnd såsom/kunnig in-

stans planerat uppförande av en idrottsgård i Mariehamn i avsikt att 

skapa en central samlingspunkt för hela landskap e ts idrottsverksaE1het, 

enkannerligen inomhusidrotten. 

Idrottsgården skulle komma att omfatta ca 16.000 rn3 och skulle pla

ceras i hörnet av Nygatan och Neptunigatan på härför reserverad tomt, 

i nära anslutning till Övernäs folkskola, Ålands lyceurn, Ålands yrkes-

l 

11 

( ! 

Il 

I' 
I 

I 

11 

' 

I• 
I' 

il 
i! 

I I 
I: I 

! 

I 

, I 
I 

11 

1, 



---- --- -- -------:---- -

321 

-3-
skolas blivande byggnad och stadens idrottspark. Härigenom skulle den

samma bekvämt kunna utnyttjas av nämnda skolor. 

Enligt de av arkitekt Einari Teräsvirta uppgjorda ritningarna inrym~ 

mas i idrottsgården en idrottshall (675 m2 ) samt en mindre gymnastiksal 

(125 m2 ), även användbar som scen, jämte tillhörande förrådsutrymmen 

(80 m2 ). Under idrottshallen finnes en jordbanehall (60 m2 ), bowling 

bana (145 m2 ), idrotts- och ungdonIBkanslier (62 m2 ), samlingsrum (110 

m2 ), kök (17 m2), bastu, tvätt- och omklädningsrum (tillsammans 180 m2 ) 

samt i en flygelbyggnad simhall (400 m2 , bassängen 25 m lång) med J 
tillhörande pump- och reningsverk. Till programmet hör ytterligare en 

vaktmästarbostad (54 m2 ). De totala anläggningskostnaderna ha beräk-

nats till cirka 152 miljoner mark. Av detta belopp har staden anhållit 

om att i landskapsbidrag erhålla 50 miljoner mark. Återstoden, eller 

102 miljoner mark ämnar staden finansiera sålunda, att 40 miljoner mark 

skulle täckas med skattemedel genom att staden årligen under fem års tid 

med början år 1962, härför reserverar 8 miljoner mark. Återstoden, 62 
I 

miljoner mark, skulle finansieras med lån. Därutöver har staden förkla-

rat sig villig att helt stå för driftskostnaderna. 

Med beaktande av den tilltänkta idrottsgårdens planering, användbar

het öch vad som i övrigt framhållits samt då Mariehamns stad icke anser 

sig kunna genomföra projektet med mindre än att det åstundande beloppet 

beviljasl anser landstinget, att stadens anhållan borde bifallas. 

Vad kostnaderna för stadens del beträffar så torde, även med ett re

lativt högt bid~agsbelopp, kostriadsandelen för en sådan idrottsgård 

varom nu är fråga, överstiga kostnaderna för en normal gymnastiksal 

för Övernäs folkskola. Sett ur allmän samhällelig synvinkel måste emel

l ertid alternativet med en idrottsgård för hela landskapet te sig fdr

delaktigare. Det är givet att den planerade idrottsgård en i stor ut

sträckning kommer att utnyttjas av eleverna vid övernäs folkskola. Emel

l ertid bör man därvid beakta att denna an vändning, liksom även övrig a 

skolors, sker under en tid av dagen, då besöktsfrekvensen i övri g t ä r 

låg. Genom att skolDrna kan utnyttja idrottsgården under dagen ernås 

också den mest effektiva användningen av idrottsutrymmena. 

Den förebragta utredningen visar att projektet fyller de krav, , ."-lom 

bör ställas på en tidsenlig idrottsgård. Ett förverkligande av projek-
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tet vore av största betydelse för ungdoms- och idrottsverksamhet en inom I 

landskapet. Förutom att den tilltänkta anläggningen kommer att utgöra I 

ett väbehövligt centrum för idrottssträvand ena inom landskape t blir \ · 

den därjämte av avgörande betydelse för ett fortsatt och vidgat idrotts- I 

Uthyte över landskap ets gränser. 
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Med hänvisning till det ovan anförda får landstinget vördsamt anhålld 

Mariehamn, den 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja 

landskapet Åland ett extraordinarie anslag 

om femtio miljoner mark för uppförand e av 

en idrottsgård i Mariehamn. 

På landstingets vägnar: 

Mariehamn, den 23 mars 1962. 

vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden 

Evald Häggblom samt ledamöterna Eliasson, Gunnar Häggblom och Leandersso 



Till Å 1 a n d s d e 1 o g a t i o n e n 

från Ålands landsting . 

Under de senaste åron ho.r idrottsverksamheten framstått såsom 

en betydelsefilll faktor i fråga om ungdomens fostran utanför hem 

och skola . För underlättande av det krtivande arbetet inom d'enna 
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viktiga gren av ungdomsarbetet har därvid ur allmänna medel b~ 
idrott icke h11nnat uppbringas . Ett faktum är sålunda, att särskilt 

viljats anslag såväl för d0n egentliga idrotts- och sportverka vissa bollspel , som .annorstädes vunnit stor popularitet såsom 

ten som för idrottsanläggningar . I riket ha dessa anslag erhål inomhusidrott , icke kunnat idkas inom l andskapet . Detsamma är för-

närmast av tipsvinstmedel , medan för landskapets del motsvarande hållandet med den viktiga förberedande simundervisninGen , som nu-

belopp upptagits i landskapats ordinarie budget , varutövor ko mera, där simhallar finnas att tillgå , företrädesvis sker i inom-

nerna deltagit med betydande belopp . De inom landskapet bevilj husbassänger . 

anslagen ha ö.ven verksamt bidragit till det uppsving utomhusi Problemet har på andra orter lösts genom uppförande av s .k , 

ten kunnat uppvisa . Anläg~ningarna inom landskapet ha 
idrottsgårdar , inrYl!lmande lokaler för utövande av de flesta inom-

icke endast för idrottstävlingar inom landskapet utan även 
husidrotter . För landskapets del står klart , att en dylik anlägg-

tionella och internationella t~vlingar . 
ning för att tjäna sitt ändamål endast kan tänkas såsom ~emensam 

Emellertid ha de för idrottsanläggningar tillbudsståonde me 
för hela landskapet . En idrottsg~rd , som fyller nutida krav , bör 

hittills i främsta hand kommit anläggningar för utomhusidrotten 
därför vara projekterad så , att den kan utnyttjas för _idrottsverk-

tillgodo , enär redan relativt små inolnhusutrymmen medföra sd p 
samheten i hela la?dskapet , varigenom erforderligt underlag för 

stora kostnader , att ekonom_;_ ska förutsättningar för uppförande 
ett allsidigt och effektivt utnyttjande uppnås . 

dylika anläggningar saknats . 
Sedan behovet av en central idrottsgärd ~ramst· tt allt tydli- . 

Inom idrottskretsar i landskapet har länge närts tanltcn p· a 
gare , har Mariehamns stad i samråd med idrottsdi striktsorganisa-

försöka å stadkomma en inomhusanläggning för att även intensifi 
tionerna i landskapet och efter att ha hört statens idrottsnämnd 

.· 

idrottsverksamheten under annars död säsong och giva ungdomen 
såsom sakkunnig instans planerat uppförande av en idrottsgård i 

lighat till nya framsteg pä idrottens område samt skapa 
Mariehamn i avsikt att skapa en central samlingspunkt för hela 

ter utåt . Såsom förhållandet nu är, ha lämpliga lokaler 
landskapets idrottsverksamhet , enkannerligen inomhusidrotten . 



Idrottsgården skulle kbCTma att omfatta ca 16 . 000 m3 och sku 

placeras i hörnet av Nygato.n och ·Neptunigatan på härför 

tomt , i nära anslutning till ÖVernäs folkskola , Ålanda lyceum, 

Ålo.nds yrkesskolas blivande · byggnad och stadens idrot t spnrk . 

i genom skulle densamma bch.""Vfunt kunna utnyttjas av nämnda skolor 

Enligt de av arkitekt •inari Teräsvirta· uppgjorda ritninga 

inrymmas i i drottsgården en idrottshall (675 m2 ) samt en mindN 

gymnastiksal (125 m2 ) , även användbar som scen , jämte tillhör 

förrådsutrymmen ( 80 m2 ) •. Under idrottshallen finnes en jordban 

hall ( 26o m2 ) , bowlingbana ( 145 m2), idrotts- och ungdomskanslier 

( 62 m2 ) , samlingsrum ( 110 m2~ kök ('17 m~, bastu , tvätt- och 011e 

klädningsrum (tillsammans 180 m2 ) samt i en flygelbyggnad si 

(400 2 
m ' bassängen 25 m lung) med tillhörande pump- och reni~ 

verk . Till programmet hör yt te~ligare en vaktmlistarbostad (54 

De totala anläggningskostnaderna ha beräknats till cirka. 152 

j oner mark . Av detta belopp har staden anhållit om att i 

bidrag erhälla 50 miljoner mark . Återstoden , eller 102 miljond 

mark ämnar otaden finansiera sålunda , att 40 miljoner mark s 

täckas med skattemedel , genom att staden rligen under fem är• 

tid med början är 1962 h .. rför reserverar 8 miljoner mark . Åte 

stoden , 62 miljoner mark , skulle finansieras med lån . Därutöver 

har staden förklara t sig villig att helt stä för driftskostnaderna . 

[ed beaktande av den tilltänkta idrott sgårdens planering , an-

vändbarhet och vad som i övrigt framhållits samt då Mariehamns 

stad icke anser sig kunna genomföra projektet med mi ndre än att 

det å stundade beloppet beviljas , anser landstinget , att stadens 

anhållan borde bifallas . 

Vad kostnaderna: fö r stadens del beträffar sä torde , ~ven med 

ett relativt högt bidragsbelopp , kostnadsandel en för en sådan 

idrottsgård , varom nu är fråga , överstiga kos tnaderna för en nor-

mal gFmnastiksal för Övernäs folkskola . Sett ur allmän s amhällelig 

synvinkel mäste emellert .id alternativet med en idrottsgård för 

hela landskapet te sig fördelakt i gare . De t är give~ att den pla-

nerade idrottsgärden i stor utsträokning kommer att utnyttjas av 

eleverna vid Övernäs folksko l a . Emellertid bör man därvid beakta 
I 

att denna användning , ~iksom även övriga skolors , sker under en 

tid av dagen , då beaöksfrekvensen i övrigt är låg . Genom att sko-

lorna kan utnyttja idrottsgärden under dagen ernås också den mest 

effektiva användningen av i drottsutrymmena . 

Den förcbragta utredningen visar, att projektet fyller de krav, 
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som bör ställas pä en tidBCnlig idrottsgård . Ett förverkligande 

av projektet vore av största betydelse förjmgdoms- och idrotta .. 

verksamheten inom landskapet . Förutom att den till tänkta anlägg. 

ningen kommer att utgöra ett välbehövligt centrum för idrot teat 

vandena inom landskapet blir den därjämte av avgörande betydelse 

för ett fortsatt och vidgat idrottsutbyte över landskapets grlin. 

ser . 

Med hänvisning till det ovan anförda får landstinget vörda 
1 1 

anhålla I 
att Ålandsdelegationen måtte bcviljn l and 

pet land ett extraordinarie an.slag om femtio 

miljoner mark för uppförande av en idrott sg~ 

i Mariehamn . 

Mariehamn den 24 mars 1962 . 
, I 

talman . 

vicetalma.11. . vicetalman . 


