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FINANSUTSKOTTETS betänkande NR 9/1954 med 

anledning av Ålands landskapsstyrelses fram

ställning till Ålands landsting angående ut

verkande av extraordinarie anslag för om- och 

tillbyggande av Ålands lyceum. (m 17/1954) 

Hänvisande till vad utskott-et har anfört i betänkandet NR 8/1954 

angående extraordinarie anslag för ritninga~ till till- och ombygg

nad av Ålands lyceum omfattar utskottet landskapsstyrelsens försla 

På grund härav får utskottet vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte ingå till Ålands

delegationen med en sålydande anhållan: 

"Till Ålandsdelsgationen 

från Ålands landsting. 

Ålands landskapsstyrelse har. i en till Ålands landsting inläm-

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

landstinget måtte hos Ålandsdelegationen hemställa om ett extraor

dinarie anslag om 110.000.000 mark för en om- och tillbyggnad av 

Ålands lyc eum. 

Sedan ärendet underkastats beredning i landstingets finans

u~skott har landstinget behandlat ärendet och funnit, att Ålands 

lyceum sedan ett tiotal år tillbaka verkat i alltför trånga loka-

liteter. D! elevantalet fortsättningsvis syhes öka ehuru levnads

betingelserna i landskapet numera återgått till det normala, har 

planerna på en tillbyggnad till lyceet under de senaste åren tagit 

fastare form. Landskapsstyrelsen har numera av arkitekt Jonas 
. ~ r.~ .• J[.·~ ~ ]~ 

Cedercreutz erhållit ett förslag till till- och ombyggnad av lycei-

byggnaden, som 1andskapsstyrelsen ansett sig kunna antaga, och 

önskvärt vore; att byggnadsföretaget så snart som möjligt kunde 
, 

påbörjas. De trånga utrymmena i den nuvarande skolbyggnaden ha 

nämligen medfört stora svårigheter för undervisningens ordnande 
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och då en stor del av eleverna är bosatt på landsbygden och r ese 

in till staden och tillbaks till hemmet varje dag, blir undervi 

ningen inte så effektiv, som önskvärt vore. Den planerade till~ 

byggnaden nödvändiggör också en ombyggnad av nuvarande skolbyg~ 

nad s~ att utrymmena i hela komplexet skall bli praktiskt och 

ändamålsenligt fördelade. Planeringen och närmare utredning om 

.kostnaderna framgår av bifogade ritningar och kostnadsförslag. 

På grund av vad ovan anförts får landstinget vördsamt hos 

Ålandsdelegationen anhålla om 

att Ålandsdelegationen måtte tillerkänna 

landskapet Åland ett extraordinarie anslag 0 

110.000.000 mark för en till- och ombyggnade 

Ålands lyceum. 

Mariehamn den •••" 

Mariehamn, den 22 mars 1954. 

På finansutskot t ets vägnar: 

<;{_ /JI~ . 
-- K. A. Helin. { 

I ärendets behandling har ordföranden Helin, . viceordföranden 

Bengtz samt ledamöterna Lennart Mattsson och Andersson och supple 

anten Påvals deltagit. 


