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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 8/1961 med an

ledning av Ålands landskapsstyrelses framställ

ning till Ålands landsting med förslag till andr a 

tillägg till ordinarie inkomst- och utgiftsstaten 

för år 1961 (41/1961) • 

Med anledning av ovannämnda framställning , varöver Landstinget in

begärt utskottets utlå tande , får utskottet 1 som i ärendet hört vägingen-

iören, vördsamt anföra följande: 

:Oe av landskapsstyrelsen i detta .budgetförslag införda tilläggs

anslagen äro väl motiverade och av behovet påkallade. Utskottet har en

dast funnit anledning att beröra två anslag närmare. 

lO:V:l. Under Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten har landskapssty

relsen föreslagit e· ct · tilläggsanslag om 7 . 400-rooo -mk i syfte ·att r ·edan 

innevarande höst påbörja arbetena på ombyggnad av vägen Mangelbo väg

skäl - Pålsböle . Utskottet kan icke underlåta att uttrycka sih förvå

ning över 1 att detta vägarbete av ]andskåpsstyrels~n gives företräde 

framom nybyggnaden av vägen Godby-~Aangelö9 vägskäl t som måste anses 

ha långt större betydelse· för trafiken ti11 en stor del av Finström, 

Västra Saltvik och Geta . :Oeskutom synes det utskottet mera naturligt , 

att vägförbättringarna åstadkommas utgå ende från landska:pets trafikcent~ 

rum, Mariehamn , mot periferin, i den mån det blott är mö jligt . Visser

ligen har landskapsstyrelsen formella grunder till stöd för förslaget 

såtillvida , att vägplanen för sträckan Mangelbo-På lsböle förmodligen 

kommer att vara klar före årsskiftet medan förslaget till vägplan för 

Godby-Mangelbo icke vunnit kommunalfullmäktiges i Finström gillande 

och dessutom är beroende av överläggning med den arkitekt , som skall 

utarbeta byggnadsplan för Godby by . Utskottet anser dock, att byggnads

arbetena på sträckan Godby-Mangelbo skall påbörjas och slutföra s minst 

lika snabbt som arbetena på ombyggnaden av den gamla vägen Mangelbo

Pålsböle. ,.. 
Enligt uppgift av vägingeniören Bo Wilenius torde vägplan för v1::~gav- . 

snittet God by- Mangel bo kunna uppgöras så mabbt , att anslag för de t .ta 

ändamå l kan upptagas i ett f örslag till tredje tilläggsbudget för år 

19611 som kommer att föreläggas Landstinget under vintersessionen 1962 • 

Med detta be sked kunde utsk btte t ehas om att omfatta landskapsstyrelsens 

förslag om upptagande av ifrå gavarande anslag i denna tilläggsbudget 

med hänvisning till vad utskottet ovan framfört om den angelägenhets

ordning utskottet för sin del k an omfatta . 

1~II : l . Landskapsstyrelsen föreslår , att anslag skall upptagas för 
iståndsättning och underhå ll av landskapets naturskyddsområden , närmast 
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me d tanke på byggnaderna på Nåtö-hemmanet. Utskottet ifrågasätter, om 

byggnaderna på ifrågavarande hemman ha kulturell betydelse eller om 

de kunna ekonomiskt utnyttjas på ett sådant sätt, att investering av 

betydande belopp kan försvaras. Hemmanet har icke trots upprepade för

sök kunnat utarrenderas åt någon jordbrukare. Innan byggnaderna istånd

sättas för att bevaras för framtiden, borde visshet vinnas om möjlig

heterna att framdeles utnyttja byggnaderna. Saknas sådana möjligheter, 

anser utskottet, att byggnaderna borde rivas i den mån de icke kunna 

anses ha ett kulturhistoriskt värde, vilket utskottet icke i detta 

sammanhang haft möjligheter att utröna. 

Ytterligare önskar utskottet påpeka, att ett skrivfel förekommer i 

motiveringen i det att hänvisningen till 5 Ht. VIII:8 bör vara 5 Ht. 

VII: 8 (sid. 7) • 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga landskapsstyrel- . 

sens förslag till andra tillägg till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstaten för år 1961 oförändrat. 

Mariehamn, den 4 december 1961. \' 

På vägnar: 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordföranden 

Evald Häggblom samt ledamöterna ·Eliasson, Gunnar Häggblom och Leanders-
son. 


