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framställning till Ålands landsi

ting angående ' å terkallandet av Landstingets
N:o 15/1957.

framställning till Ålandsdelegationen av
den 24 mars 1956 angående beviljande av ett
extraordinarie anslag för byggande av bro
över IVlarsund.

Utgående från ett på grund av en preliminär ritning uppgjort
kostnadsförslag för bro över Marsund anhöll Landstinget under vårsessionen 1956,hos llandsdelegationen om ett extraordinarie anslag
om 40.500.000 mark för brobyg get.

Senare har Ålandsdelegationen i

skrivelse av den 4 juni 1956 uppmanat landskapsstyrelsen att inkomma
med de slutliga ritningarna för den tilltänkta bron.
utförts av firman Monberg
struktionsfirman,ber~knats

läge .

Des~a

ha numera

& Thorsen, byggnadskostnaderna ha av kontill 58.000.000 mark enligt dagens pris-

På grund av den fortsatta prisstegringen sedan mars 1956

ka~

kostnaderna för det preliminära förslaget nu beräknas stiga till
43.000.000 mark eller 15.000 . 000 mark
förslaget.

lägr~

än enligt det slutliga

Då _prisskill naden uppgår till c:a 35

%,

anser lan dskaps-

styrelsen att ovansagda framställning borde återkallas och en ny

I

1

1

göras på grundvalen av en kostnad om 58.ooo.ooo mark.

I anledning

härav får landskapsstyrelsen föreslå att till Ålandsdelegationen
skulle avlåtas nedanstående skrivelse.
Iviariehamn den 21 mars 1956.
På landskapsstyrelsens vägnar:
Lantråd

Vägingeni,L/ /
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Bo Wilenius
"Till Ålandsdelegationen.
Landstinget har i en till Ålandsdelegationen den 24·mars 195 6
daterad skrivelse anhållit att Delegationen skulle bevilja ett
40.500.0GO mark stort anslag för byggandet av en bro över Marsund .
Då emellertid ett på grundvalen av definitiva ritningar detta å r
uppgjort kostnadsförslag. stiger till 58.000.000 mark, får landslrnpsstyrelsen härmed återkalla ifrågavarande framställning.
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Ny fram-

ställning om ett högre anslag kommer att göras ännu under denna
landstingssession.
Mariehamn den

mars 1957.

På landstingets vägnar:

Evald Häggblom
vicetalman

Th. Eriksson
talman

Lennart Mattsson
vicetalman."

