
FINANSUTSKOTTETS betänkande ~ 8/1954 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram-

. m 8L1954. ställning till Ålands landsting angå ende ut

verkande av extraordinarie anslag för anskaf

fande av ritningar för tillbyggande av Ålands j 

lyc eum. (m 16/19 54) j 

Såsom landskapsstyrelsen :framhåller i sin :framställning, har un-
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dervisningsutrymmena i Ålands lyceum sedan en längre tid tillbaka I 

varit otillräckliga. Olika omständigheter har medfört, att man inte 

tidigare kunnat skr~da till utvidgning. Under den senaste tiden 

har situationen blivit alltmer ohållbar och utrymmesbristen har 

även haft menliga följder f9r .undervisningens effektivitet. Under 

sådana omständigheter är det givet, att landskapsstyrelsens fram

ställning i denna fråga omfattas av utskottet. 

På grund av vad ovan anförts, får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte ingå till Ålands

delegationen med en sålydande anhållan: 

"Till Ålandsdelegationen I I 

från Ålands landsting. I 

Ålands landsl{apsstyrelse har i en till Ålands landsting in-

lämnad framställning, som här bifogas i avskrift, föreslagit, att 

landstinget måtte hos Ålandsdelegationen hemställa om ett extra-

ordinarie anslag om 3.000.000 mark för anskaffande av ritningar 

för en tillbyggnad till Ålands lyceum. 

Sedan ärendet underkast~ts,,. behandling i landstingets finans-
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utskott har landstinget behandlat ärendet och funnit, att Ålands 

lyceum sedan ett tiotal år tillbaka verkat i alltför trånga lokali~ll 
teter men har en tillbyggnad inte kunnat ske på grund av först I 

krigstiden och sedermera svårigheterna att erhålla n9dig tomtmark. 

Då numera inte något hinder i sådant avseende föreligger, har land-
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skapsstyrelsen införskaffat förslag till tillbyggnad av lyc 

vilket förslag landskapsstyrelsen antagit. För utförande av 

ständiga ritningar erfordras emellertid ett anslag om 3.000. 

mark. Tillbyggnaden föranleder jämväl en partiell ombyggnad 

varande skolbyggnad. 

På grund av vad ovan anförts får landstinget vördsamt hos 

Ålandsdelegationen anhålla om 

att Ålandsdelegationen måtte tillerkä 

landskapet Åland ett extraordinarie ansl 

3.000.000 mark för anskaffande av ritnin 

till en till- och ombyggnad av Ålands ly 

Mariehamn, den ••••" 

IVlariehamn den 22 mars 1954. 

På finansutskottets vägnar: 

';// ltk 

olf Sundman. 7 
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I ärendets behandling har ordföranden Helin, viceordförand 

Bengtz samt ledamöterna Lennart Mattsson, Andersson och suppl 

ten Påvals deltagit. 


