
Ä 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1-

s e s framställning till Ålands landsting angå-

ende nytt extraordinarie statsbidrag för arbetena 

å Ålands centralsjukhus under andra etappen. 

Byggnadskommissionen vid Ålands centralsjukhus· har tillställt land-

skapsstyrelsen följande skrivelse: 

"Till Ålands landskapsstyrelse. 

I februari- 1951' inlänLnade undertecknad byg~nadskomrnission till 

landskapsstyrelsen en skrivelse vari begärdes att åtgärder måtte vid-

tagas för anskaffandet av extraordinarie statsbidrag för påbörjandet 

av andra etappen av Å~ands ce.ntralsjukhus. 

I nämnda skrivelse lade vi som grund det av arkitektbyrån uppgjorda 

kostnadsförslaget för sagda andra etapp slutande på mark 184.450.000:-. 

Av detta belopp ankom på kommunernas del mark 37.366 0206:- medan åter- · 

stoden mk 147.083.794:- skulle erhållas på extraordinarie väg, och 

vilket belopp också godkänts av delegationen och presidenten. Emel-

lertid har det sedan entreprenadanbudet fastställts visat sig att det 

av arkitektbyrån uppgjorda kostnadsförslaget ej överensstämmer med 

kontraktssumman, som slutar på mark 338.918.000:-. I detta belopp 

. . 



ingår dessutom inte kostnaderna för den lösa inredningen och inven- Lös inredning, ~nventarier 

tarierna samt sjukhusområdets slutliga iordningsställande. Vad kost 
I och områdets iordningsställande ~-8.119.489:- 21.880.511:-
' 

naderna för allt detta stiga till ; är i detta nu synnerligen svårt Summa mk 341.622.972:- 69.381.628:-
============================================== 

att säga, men enligt våra beräkningar torde de uppgå till ca. 

Centralsjukhuset: 341.622.972:-; t därav= 170.8ll.486:- fördelat 

70.000.000:-. De totala kostnaderna för andra etappen skulle sålun 

på 110 vårdplatser = 1.552.832:- per vårdplats. Då på kommunernas 

bli ca 0 410.000.000:-, vilket belopp vi utgått från vid nedannämnda 

andel ankomn1er sammanlagt 43 ~årdplatser blir dess andel i denna del 

fördelning. 

av andra etappen 66.771.776:-. 

På kommunernas del skulle ankomma 88.153.404:- enligt följande 

3 Centralsanatoriet: 69 . 381~28:~; 1/4 därav= 17.345.407:- fördelat 

uträkning; priset per m å byggnader utgör 13.052:- och å inredning 

på 49 vårdplatser = 353.988 :- per vårdplats. Då på kommunernas del 

och områdets iordningsställande 3.365:- varvid då endast lasarettet 

ankommer att ha samtliga vårdplatser bör dessa således stå för hela 

och personalbyggnadep tagits i beaktande. 
beloppet mk 17.345.407:-. 

Centralsjukhuset Centralsanatoriet 

(11/16) (5/16) Sammanlagt ankommer på kommunerna "följande: 

3 
Lasarettet 13.700 m 178.812.400:-

' , 
Centralsjukhuset mk 66.771.776:-

Läkarbostäder: Centralsanatoriet " 17 . 345. 407 :-. 
~~--:..-:....:::~...;_:.--=-~-

1 för sanatorieläk. 880 m 
3 

11.4850760:- Summa mk 84.117.183:-
=================~====== 

3 
3 för övriga läkare 20640 m 35.457.280:-

Det belopp som landskapsstyrelsen sålunda på extra ordinarie väg 

3 
Ekonomens bostad 880 m 70896.460:~ 3.589.300:- bör gå i författning om att erhålla utgör, sedan mk 147.083.794:-

3 
Personalbostäder 7.100 m 63.710.075:- 28.959.195:- som redan beviljats avdragits, mark 179.803 .623:-. 

3 
Ledning stunnlar 850 m 7.627.268:- 3.466.932:-

293.503. 483:- 47.501.117:-



Mariehamn den 20 februari 1952. 
re beviljat bidrag för byggnadsarbetena 

,På byggnadskoillmis·sionens för Ålands centralsjukhus vägnar: 
å Ålands centralsjukhus under andra 

Hugo· Johansson Rolf Eriksson 
etappen av det för sjukhuset fastställda 

ordf. sekr. 
byggnadsprogrammet. 

Beträffande storleken av ifr~gavarande tilläggsanslag har land- Mariehamn den 28 februari 1952. 

skapsstyrelsen intet att erinra. Det i skrivelsen omnämnda belop- På landskapsstyrelsens vägnar: 

pet på mk 1~7.083.79~:-, som redan beviljats landskapet, består av 

tvenne poster, nämligen ~.593.750:-, som genom stadfästelse av Re-
' ' 

publikens President den 26.1.51 beviljades landskapet för uppförande 

Lantråd C(~ ---··-··-~-·· 
Viktor strandfält 

av separat bostad för tuberkulosläkaren, vilken bostad emellertid 

enligt ändrade planer, uppföres först i samband med andra byggnads- Landskapskamrer ft!Aµ 
- - - -----..., 

skedet, samt 142.490.0~4:-, som, enligt muntligt meddelande från Th. Eriksson 

statskontoret, genom stadfästelse den 21.11.51 beviljats landskapet 

för uppförande av andra byggnadsskedet av Ålands centralsjukhus. 

"ed hänvisning till vad ovan framhållits får landskapsstyrelsen 

vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte hemställa oro 

ett extraordinarie statsbidrag på mk 

179.803.623:- såsom tillägg till tidiga-


