
Ålands landskapsstyrelses framställ-

N: o 14 /1957. ning till . .Älands landsting med förslag till 

tillägg till inkomst- och utgiftsstaten för 

landskapets enskilda medel under år 1957. 

Till Landstingets vintersession 1956 ·inlämnade landskapssty-

relsen ett förslag till tillägg till 1956 års budget :för enskil-

-

da medel innefattande, förutom annat, anslag för en om- och till-

byggnad vid Ålands folkhögskola. Förslaget var den gången upp-

' gjort med tanke pä rivning av det gamla skolhuset och den s.k. 

I kavaljersflygeln samt ersättande av i dem befintliga utrymmen 

· med en helt ny byggnad, som dessutom skulle inrymma vissa nya1.: 

utrymmen. De nytillkommande utrymmena voro främst föranledda av 

att en andra årskurs planeras vid skolan. 

Vid behandlingen av nämnda förslag i Landstinget framgick, 

att Landstinget skulle föredraga en lösning, som lättare kunde 

·uppdelas i mindre etapper för att erforderliga inv esteringbelopp 

icke skulle a~ltför hårt belasta den enskilda budgeten. Den nume-

ra i Sverige vanl~ga planlösningen med flera byggnader och med 

utnyttjande av gamla byggnader för lämpliga ändamål kunde därvid 

tjäna som förebild. Beträffande den andra årskursen synes Lands-

tinget liksom landskapsstyrelsen vara positivt inställt. På grund 
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~ärav har landskapsstyrelsen ånyo givit arkitekt Karl Ruben Lind-

gren i uppdrag att uppgöra ett förslag enligt vid landstingsbehan~ 

,lingen angivna riktlinjer. 

Landskapsstyrelsen har numera emottagit ett förslag av arkit ekt 

Lindgren, i vilket föreslås uppförande av ett särskilt elevinter-

nat i tvenne sammanbyggda hus, en ny lärarbostadspyggnad samt en 

om- och tillbyggnad av skolhuset. Utrymmena i de skilda byggnåds-

kropparna fördela sig pä f ~ljande sätt: 

Skolhuset jämte tillbyggnad: 4 klassrum av v~rierande storlek, 

radio- och laboratorierum, bibliotek med läsrum, rum för material 

och samlingar, rektorskansli och lärarrum (samtliga i nuvarande 

skolhusets första våning), gymnastik- och festsal, matsal, sam-

lingsrum, bespisningskök, undervisningskök, vävsal, hall och kapp-

rum jämte till dessa hörande sekundära utrymmen (i ny flygel~ g-

nad till skolhuset). Den planerade flygelbyggnaden skulle stå un-

gefär pä d~n plats, där kavaljersflyge.ln nu befinner sig, varför 

denna skulle rivas. 

Elevinternatet: 16 dubbelrum och två enkelrum för flickor samt 

f ör 
vaktmästarbostad och två lärarinnebostäder, värmecentral och 

bostäderna nödiga källarutrymmen i en byggnad, samnmnbyggd med 

genom en envåningsdel, inrymmande rum för sportredskap, med poJ~-

-~----- - --
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internatet: 9 dubbelrum. I vardera internatet finnes i varje :;,~_:·. 

ning dessutom gemensamt duschrum med toaletter samt gemensam kok-

.vrå. 

Lärarbostadsbyggning: Två lärarbostäder om 80 resp. 88 m
2 

jämte tillhörande källarutrymmen; dessutom finnas disponibla ut-

rymmen i källarvåningen om densamma gräves ut helt, t.ex. för ga-

rage, slöjdsal eller annat. 

Enligt denna totallösning skulle, förutom föreståndarbostaden, 

slöjdsalen med båtbyggeriet och bastunbibehållas oförändrade 

och det nuvarande skolhusets första våning utnyttjas efter ombygg-

nad. Det nödvändigaste byggnadsföretaget inom denna planlösning 

utgör elevinternatet, ty de nuvarande utrymmena äro synnerligen 

otrivsamma och framför allt ~r brandsäkerhetssynpunkt absolut 

förkastliga. Flera av rummen i flickinternatet äro genomgångsrum 

och trappuppgångar och korridorer äro synnerligen trånga. Randar-

betslärarinnans bostad, som är belägen högst upp i det gamla skol-

huset, är också förkastlig ur brandsäkerhetssynpunkt och icke 

särskilt trivsam. Genom uppförandet av den planerade elevinternats-

byggnaden skulle också husmors bostad och vaktmästarbostaden fri-

göras, varför tilläggsutrymme skulle erhållas för undervisnings-

ändamål. Elevinternatet omfattar c:a 2.450 m3 och beräknas kunna 
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uppföras för en kostnad om 22.oao.000 mark. 

Folkhögskolans direktion, som behandlat ritningsförslagen och 

vars tvenne skrivelser bif~gas denna framställning såsom bilagor 
' 

har likväl framhållit, att samtidigt med elevinternatet också de 

tvenne till särskild byggnad hänförda lärarbostäderna borde uw -

förae. På detta sätt kunde hela kavaljersflygeln utrymmas och· 

användas för egentliga undervisningsändamål, vilket framför allt 

kunde lända undervisningen i kvinnligt handarbete till fromma. 

Det är också. skäligt, att alla folkhögskolans lärare samtidigt 

få tillfälle att njuta av den högre standard, som de nybyggda 

bostäderna medföra. · Med fullständig källarvåning skulle denna 

byggnad orrifatta 1.030 m3 och beräknas byggnadskostnaderna för 

den stiga till 6.000.000 mark. 

Landskapsstyrelsen har i detta skede icke funnit anledning att 

granska övriga ritningar i detalj. Den framlagda planen förefal-

ler i stort sett lyckad om ock vissa detaljfrågor sannolikt ford-

t.. 

ra omprövning och ändring. Det kommer också i ett senare skede 

att bli fråga om~n jämförelse mellan kostnaderna för den nu pro-

jekterade ombyggnaden av skolhuset och kostnaderna för ett helt 

nytt skolhus. Den nu aktuella frågan kan begränsas till ersättan-

de av sådana utrymmen vid skolan, som snarast möjligt borde ut-

~ , . . 

\ ., 
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D1re ionen ftsr · 

.ll. da folkhögekoil.aa 

Kariebamn, den 11 mars 1957. 

Nao · /1 
Till Ålan ·land•k pe•tyrel••· 

Direktionen har i dag ~ tt del av 

• ett av arkitekt K •. R. Lindgren uppgjort förslag till ~otalltsa ng 

v folkhögskolans ombyggnadeplaner. Ehuru ttsralaget el_ld.aat JA.%" på 

eskiss-stadiet och ännu ioke ens om.fattar ••ki••-ritm.:l ~~r lev-. . . . 

Landskapsetyrelsen, då direktionen anser att lr•n~et, . aA.11 t • 

är mö j l igt ,borde vidarebef ordras till Ålands.landetinc redan under· 

pågående vinterseasion. 

Lösningen omfattar en helt ny fristående byggnad med ·alevinter~ 

nat och bostäder för f yra l~are och vaktmästare. Dessutom skulle . 

värmeoent·ral för he l a skol komplexe-p inrymmas i denna del. Till föra~ · 

ta etappen kunde lämpl igen endast denna byggnad1hän:föras. 

De~ nuvarande skolhuset skull e bibehållas tillsvidare i otarändrat 

skick, men till byggas ~med en f l ygel, inrymmande_1 fest- ooh gyninastik

eal, undervisnings- och · ·e~apl:smngskök, vävsal och matsal eamt till 

dessa sal ar hörande sekundära utrymmen. 
c 

' Slutligen skulle det gamla sko l huset omplaneras så, att eamtligs. 

klassrum, biblioteket, rektorskansl i, lärarrum och fysik-kemisal 

skulle bli i första våningen. Andra våni ngen skulle enligt förslaget 

t:im.naa h 1 tt oinredd, då ett utnyt tjande av den·,1a våning skull e för

utsätta total ombyggnad av mell antaket. 

Direktionen har funnit, att total lösni ngen är tillfredsställande 

och att den förs t a etappen lämpl igen kunde omfatta endast elevbostads

byggnaden,. som omfattande .J•900 m3 kan beräknas stiga till c:a 36 Mmk 

enligt följande uträkning: 

3 3.900 m ä 8.500.- 33.150.000.-



Arkitektåostnader 

· övervakning 

1.500.000.-

500,000.-

· ' 'ioner o. diverse •- s:;e.ooo.

~~!=~· ..... ~.~~~9~~~;= 

... . De·taljritningarna · :fHr- elevbostad•byggnaden torde översänd om 

, 1 nlgra · dagar. 
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•· 1. Enligt · denna • 1ltrt~llttening kan -ak :t.ai-be-tet ·pågå utan avbrott · taetän 

- · byggnadsarbeten pi · de- ti-4' n'ärmast- - fts~atåenda 11tapperna pAgA-. Den 

tredje · et ppen, · det· gamla · s-kolhusets-abyggna ; hindrar· skolverksam.

he t · tUlder··en· tid;· som · icke är längre än·-att · den- bord·e · kunna inpassas 

._ -mellan .... tvenne - läsår. 

På direktionens vägnar: 

r~~f. 
ordf. 

" 

f~Qk~ -oan Erik ErikBeon. ' 

· rektor,- sekr. 

. . ~ . 

i 
~ 

t 
l 

. I 
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Direktionel'l för 

Ålands folkhögskola. 

Mariehamn, den 15 mars 1957. .Till Ålands landsk psstyrelee. 

Direktionen har i dag behandlat bilagda av arkitekt K.R. 

Lindgren uppgjorda skiss över den planerade flygeln, inrymmande 

elevinternat, vaktmästarbostad, 2 lärarinnebostäder och värmecen-

tral. 

.. 

Som allmänt omdöme kan framhållas, att förslaget förefaller 

lyckat och väl kan läggas till grund för en mera detaljerad rit

ning. Möjligen kunde elevrummen för två elever göras något st.örre. 

Tvenne domestikrum saknas i f örsl~get och äro icke heller inrymda 

i någon av de andra byggnaderna i tatalplanen. 

Beträffande uppdelningen i etapper vill Direktionen framhålla, 

att jämväl de tvenne lärarbostäderna, som enligt detta förslag 

skulle inrättas i skild byggnad, borde uppföras inom ramen för 

den första etappen. Därigenom kunde hela kavaljersflygeln frigöras, 

varigenom utrymme för vävning där' skulle erhållas. Den nuvarande 

vävsalen är alltför trång och borde därför snarast möjligt ersättas 

med mera ändamålsenliga utrymmen. Jämväl ~ndra undervisningsutrymmen 

kunde erhållas i kavaljersflygeln interimistiskt, vilket är av be

tydelse då den andra årskursen inrättas. Det är dessutom rättvist 

mot lärarna, att alla samtidigt få njuta den bättre bostadsstan

dard, som nybyggena medföra •. 

På grund av det ovan frå.mf'örda får Birektionen vördsamt f tlreslå, 

att ~levbostäder och lärarbostäder uppftlraa i en företa etapp. 

Direlctionen emotser, att de renri tade skissri tningarna delgi va-.r.' 

direktionen för detaljgranskning då de bli~it färdigställda. 

På dire l:tionsn vägnar: 

0~---·. 
VernerJansson7 '~0k~~ ·~ 

ordf. J n Erik Eriksson. ' 

rektor, sekr. 
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mönstras. Härigenom kan de nu förestående utgifterna hållas vid 

så låga belopp, att det i dagens läge kan finnas möjlighet att 

förverkliga företaget. 

Om den första by§gnadsetappen skall omfatta blott minsta m~j-

liga, skulle enbart flickinternatet uppföras nu. Med utnyttjande 

av de två gästrummen kunde 21 platser i första våningen tillsvi-

dare användas som flickinternat och 17 platser i andra våningen 

som pojkinternat. Detta .skulle vara tillfyllest så länge icke en 

andra årskurs kommer till stånd. I sådant fall skulle den andra 

etappen omfatta pojkinternatet och lärarbostadsbyggnaden och den-

na etapp skulle utgöra förutsättning f ·ör andra årskursens inrät-

tande. 

Då direktionens förslag, om att den första byggnadsetappen 

skulle omfatta såväl hela elevinternatet som lärarbostadsbyggna-

denJ dock synes ha skäl för sig, vill landskapsstyrelsen föreslå, 

att såvitt möjligt båda dessa byggnader skulle uppföras i den 

första etappen. I sådant fall beräknas 28.000.000 mark åtgå för 

etappens förverkligande och därav 14.000.000 under innevarande 

är. Skulle det visa sig, att erforderliga medel härför icke 

kunna uppbringas men väl de c: a 17. 000. 000 mark, som enbart flick- Il 

internatet skulle stiga till, borde enligt laB~skapsstyrelsens 

1 1 

, I 
/ , 
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åsikt i varje fall flickinternatet snarast möjl~gt uppföras. samt 

För balansering av den för innevarande år beräknade utgifts- att Landstinget måtte berättiga land-
' 

posten före slå r landskapsstyrelsen tillsvidare en motsvarande in~ skapsstyrelsen att för ifrågavarande bygg-

komst av finansieringslån. En väsentlig del av byggnadskostnaden nadsf öretags förverkligande teckna erfor-

bör uppenbarligen täckas med lån även om extraordinarie anslag derliga lån till ett högsta belopp om 

utverkas för bygget. Landskapsstyrelsen har icke pä den grund 28.000.000 mark. 

velat inkomma till Landstinget med framställning om utverkande Mariehamn, den 20 mars 1957. 

av extraordinarie anslag, då enligt landskapsstyrelsens uppfatt-

ning Landstinget först bör taga ställning till projektets huv~d-. ' 

Lantråd i1V I 
~~~~ Hu~ •• ~.sson. 

drag och den aktuella byggnadsfrågan. Om Landstinget, liksom Landskapskamrer 
~ c::::~,,,;,~ S" 

r 

landskapsstyrelsen, finner den aktuella byggnadsfrågan vara av Curt Carlsson. 

så brådskande art, att byggnadsföretaget borde påbörjas så snart T i 1 1 ä g g 

en hållbar finansieringsplan, grundad enbart på lån, kan uppgöras, till inkomst- och utgiftsstaten för landskapets enskilda medel 

torde de företagna byggnadsåtgärderna icke utesluta erhållande -, medel under år 1957. 

,-.. r- I', 

av extraordinarie anslag för bygget. ·===-:--==================================:===================== 

På grund av det ovan framförda får landskapsstyrelsen vördsamt I N K 0 M S T E R =========-======= 

föreslå, 13. Finansieringslån 14.000.000 

att Landstinget måtte antaga nedan- Summa inkomster mk 14.000.000 
=============~================= 

stående f föä ag till tillägg . till :km· U T G I F T E R =============== 
komst- och utgiftsstaten för land-

V. INVESTERINGSUTGIFTER 

skapets enskilda medel under år 1957 
A. Undervisnings- och bildningsväsendet. 
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3. Nybyggnad vid Ålands folkhögskola ___ J _4.,! _o_o.o .Q_O_Q 

Summa V kap. 14.QOO.OOO 

Surruna utgifter mk 14.000.000 
=================~================~~~ 

N2 10/19 57. --
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FINANSUTSKOTTETS betänkande m 10 /1957 

med nnledning av Alands landskapsstyrelses 

framställning till Ålands landsting med för

slag till första tillägg till inkomst- och 

utgiftsstaten för landskapet llands enskilda 

medel under år 1957 (14/19 57). 

Såsom landskapsstyrelsen anför i sin motivering, följer det nya för

slaget till totallösning av folkhögskolans byggnadsproblem de riktlin

jer, som Landstinget senaste höst omfattade på utsko~tets förslag. Det 

är ovisst, om genomförandet av detta förslag kan medföra en besparing 

i förhållande till det första av arkitekt Lindgren uppgjorda förslaget, 

men med det ::1ya förslaget följer den fördelen, att nybygget utan svårig-
v 

het kan fullföljas etappvis. Och härav följer i sin t ur, att skolarbe-

tet utan svårighet kan pågå under byggnadstiden, att de nödvändigaste 

delarna av nybygget kunna fås till stå nd utan alltför höga investerings

utgifter samt att totallösningen kan draga fördel av att erfarenheter 

vinnas under arbetets gå?g• 

I I 

Utskottet har granskat eskissritningarna för de aktuella byggnads- j 
1 

kropparna, elevinternatet och l ärarbostadsbyggnaden, i detalj. De före-

slagna dubbelrum.~en för e leverna äro med sina 13,4 kvadratmeter något 

mindre än vad som nu är vanligt i Sverige (c:a 15 m2, ofta mera) men 

innehålla dock en tillräcklig luftvolym för två personer och medge en 

möblering, som tillfredsställer rätt höga anspråk på trevnad. Varje 

elevrum har eget tvättställ, v ilket måste anses som en viktig omstän

dighet. Lärarbostäderna äro projekterade med beaktande av nutida bo

stadsstandard och fMlla sålunda skäliga krav. I stället för samling~rum 

i samband med internate ts olika avdelningar planeras nu ett större sam

lingsrum i anknytning till elevernas matsal i flygelbyggnaden till nu

varande skolhus, v ilket bör anses vara en lycklig lösning. Då detta 

samlingsrum kommer at t uppföras i en senare etapp, bör lämpligt utrym

me temporärt reserveras för ändamå let i efte r första etappen l edigbli
v2nde utrymmen. 

Landskapsstyrelsens förslag bygger på finansier ing med lån. · Då det 

är Ovisst , om medel på detta sätt kan uppbringas för uppförande av såväl 

internatsbyggnaden som l ärarbostadsbyggnaden, framför l andskapsstyre lsen 

som sin åsikt, att åtminstone flickinternatet omedelbart borde uppfö

ras om möjligheter därtill finnas. Samt i di gt som utskottet uttalar för

hoppningen, att landskapsstyrelsen skall l y ckas uppdriva erforderliga 

medel för uppförandetav båda byggnaderna, omfattar utskottet landskaps..;.

styrelsens stå ndpunkt också i s istnämnda avseende. 

I I 
I . 

I: 


