346

Ltm Bjarne Björklunds enkla fråga till lantrådet ang . ls åsikt betr .
möjligheterna att inleda vissa byggnadsarbeten enligt godkänd tidsplan .
(Enkel fråga nr 3/1977-78) .
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Till Landstingets talman.

I mars :b:nnevarande år överlämnade landskapsstyrelsen ett meddelande till landstinget angående utarbetad "Översikt av landskapet Ålands hushållining åren 1977~1981~
Enligt landskapsstyrelsens: fC5.rslag, som enhälligt godkändes: av
landstinget, skulne tre stöxne projekts genomf<ilrande ske enligt
föiljande tidsplan:
1. Laxodlingsans-tal ten - planel:'ad byggstart inom september 19771
( e •.o. anslag).
2. Vårdö ...bron:
Vågar och bankazr - fortsat~ utbyggnad med b©rjan i sapr
tember 197710
Vårdö-bron - byggstart i slutet av år 1977.
3. Landskapsmuseum och ämbetsbostad - byggstart våren 1978
( e.o.anslag ).
Sysselsättningsläget inom byggnadsbranschen beräknas bli svårt
i landskapet inom en nära framtid om tidsf öil.jden f<Dr ovannämnda
projekt rubbas.
Med stöd av 48§ 2 mom .. lands.>tingsordningen ber jag att till
lantrådet få S:tälla f<iljande fråga:
V.ilken är Landskaps.styrelsens' åsikt beträffande
möjligheterna at~ inleda ifrågavarande b.ygg.;nadsarbeten enligt. godkänd tidspil.an ...
Vårdö den 10 november 1977.
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- Svar

Herr Talman !
1. Enligt de villkor som fästes vid e . o . anslaget för laxodlings~
anstalten skall byggnadsstyrelsen godkänna ritningarna och entreprenörerna . Efter granskning av de föreliggande ritningarna har byggnadsstyrelsen rekommenderat en del ändringar vilka som bäst utförs .
De olika procedurer som härefter återstår torde kräva så lång tid
att byggstarten framskjuts till början av februari .

2 . Beträffande byggstarten för Vårdöbron kan av kända skäl något
besked tillsvidare inte ges . Däremot kommer entreprenadanbud för
bankbyggena att om någon dag inbegäras genom annons, sedan lämplig
täkt för fyllnadsmaterial har ordnats .

3. I fråga om ritningarna för museet har landskapsstyrelsen i förväg
begärt byggnadsstyrelsens utlåtande . Därefter har huvudritningarna
omarbetats rätt mycket, och det tar nu ytterligare cirka 5 månader
innan entreprenadhandlingarna blir klara . Bygget torde därför kunna
startas tidigast i augusti . Detta bör också vara en mycket lämplig
tidpunkt med hänsyn till prognoserna för ·sysselsättningen inom byggsektorno

Mariehamn den 23 november 1977 .

