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Den 3 februari antog en överväldigande majoritet i landstinget
finansut s k ott et s betänkande nr 8/1977-78 med anledning av landskapsstyre l sens frarnställning till landstinget med förslag om utverkande
av extraordinarie anslag för byggande av landsvägsbro mellan Töftö
och G-ersholm i Vårdö kommun.
När landstingsmajoriteten genom nämnda beslut frångick landstingets tidigare ståndpunkt om finansiering av projektet öv,eT ordinarie
budgeten var det synbarligen i förhoppningen om eller <i förvissningen över att en framställning om eo-ans l ag skulle g'e ett snabbare resultat. bron skulle härigenom fortare kunna förverk l igas och projektet sysselsättningsmässigt väl anpassas till förutsedd avmattning
och brist på byggnadsprojekt.
~mellertid antogs av landstinget inte enbart klämmen i utskottets
betänkande utan också betänkandets motivering vari betonades det angelägna i att villkorliga anbud omedelbart borde inbegäras. Vi undertecknade dristar oss tro att landstingsmajoriteten i övertygelsen om
ett snabbt avgörande i finansieringsfrågan liksom ett snabbt inbegärande av villkorliga anbud överlämnade ärendet till landskapsstyrelsen för verkställighet.
Enligt vad vi har oss bekant torde inte ännu landskapsstyrelsen
ha verkställt ett inbegärande av villkorliga anbud vilket svårligen
kan förstås som ett påskyndande av frågans verkställighet . Dröjsmålet med att begära in ·ifrågavarande villkorliga. anbud ter sig än mer
dunkelt mot bakgrund av att broprojektet redan en gång tidigare varit
utbjudet och nödiga hand l ingar sålunda torde finnas til l städes rörande
proi.ektets,
konstruktion,,.,, . t k an un d gaA a tt k.-anna
.
·
~nder~ecKnaue sorjj in e
viss
oro b e t ra·· ff_an d e
ärendets uppföljning mot en slutlig och positiv lösning ber med stöd
av landstin gsordningens 48 § till l andskapsstyrelsen få ställa följ ande spörsmål:
Varför har landskapsstyrelsen i den
för Vårdö kommuns kommunikationer och
för sysselsättningen så starkt betonade vårdöbrofrågan inte ännu verkställt
landstingets intentioner om snabb indnbud för ifråbegäran av vil lkorliga
gavarande projekt •
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