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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r el , 

s e s framställning till Ålands landsting 

om användningen av det i årets budget upp-

tagna extra a_nslaget för vägbyggnads- och 

vägförbättringsarbeten. (10:V:2~ 

Enligt d,en av Landstinget godkända fördelningen av det ordinarie 

·. v?,gbyggnadsanslaget (10 :V:l) för år 1953 utgjorde Önn:ingebyvägens an .... 

del 3.500.000:-. För att kunna fortsätta med vägarbetena så långt 

a~t vägen blir trafikabel ännu i år erfordras dock y±terligare anslag 

om 60000.000:-, vilket föreslås att tagas just frän det ovansagda 

extra vägbyggn~dsanslaget. 

För Önningebyvägens byggande har under åren 1950 - 1952 använts 

sammanlagt 4.750.000:-, varför, med beaktande av nu kvarstående an-

slagsbehov om 9.500.000:- samt mindre anslutningsarbeten i Önningeby, 

hela vägbygget kan beräknas kosta 15.000.000:-. 

Det fullständiga förslaget för trafikens ordnande Bomarsund - Värdö 

förutsätter bl.a. byggande av en väg mellan Vargata by och Kunäs sund 

på fasta Vårdö. Innan projektet i sin helhet blir förverkligat, vil-

ket kan draga ut på tiden, borde dock, anser kommunalfullmäktige i 

Vårdö, ovansagda väg till Kunäs sund byggas. Den skulle tillsvidare 



tjäna som menföresväg under den tid svaga isar på Vargata fjärden 

tvingar trafiken på Bomarsund att söka sig över Töftö och Prästö. 

Som nu är måste resande söka sig ned till Ktmäs sund längs stigar, 

vilket ju i sin män bidrar till att ·försvåra förbindelserna med fa sta 

• Åland • . För att framhäva vägens betydelse har kommunalfullmäkt1ge 

bevil·jat ett anslag om. 20 % av kostnaderna för vägens byggande . eller 

420.000:-, vilken summa _ ställts till lahdskapsstyrelsens disposition, 

De totala kostnaderna för det 1650 m vägbygget beräknas t~ll 

2 0100.000:-, varför på landskapsstyrelsens del skulle komma 1.700.000 

Utgifterna för även detta arbete skulle påföras dBt extra vägbyggnads 

anslaget; arbetena skulle utföras redan detta år. 

Mariehamn den 5 mars 1953. 
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