
Å 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 angående 

[ 20/1959. utbyte av tomt för den planerade yrkesskolan. 

I en till Ålandsdelegationen riktad framställning den 3 december 1956 

har Ålands landsting anhållit, att landskapet måtte beviljas ett extra

ordinarie anslag, stort 130.000.000 mark, för byggande av skolhus f ör 

Ålands yrkesskola. Sagda framställning har sedermera bifallits av /i 

Ål andsdelegationen, som i skrivelse den 23 september 1957 anhållit om 

Republikens Presidents stadfästelse av beslutet. 

Under ärendets vidare handläggning har utlåtande inbegärts från 

handels- och industriministeriet, som därvid funnit den för ifråga

varande skolhus avsedda tomten otillräcklig och vidare påpekat att an-

talet elevplatser samt skolans utrymmen i övrigt borde und e rsökas dels 

med hänsyn till landskapets befolkningsantal och dels jämfört med andra 

motsvarande skolor i riket. Öve r dessa anmärkningar har förenämnda mi

nisterium hos l andskapsstyrelsen inbegärt utlå tande. 

I anle~ning härav har l andskapsstyre lsen konfererat med vederbörande 

t jänstemän vid handels- och industriministeriets yrkesutbildningsavdel

ning och med arkitekten för det planerade skolhuset samt därvid kunnat 

konstatera, att ett utbyte av det nuvarande områd e t för skolhuset mot 

ett c:a 15.000 m2 stort områ de .synes oundgängligt. Samtidigt h a r vid 

överläggningar i ärendet med representanter för mersagda yrkesutbild

ningsavdelning framkommit att s åväl antal et elevplatser som utrymmena 

helt motsvarar landskapets befolkning smängd och yrkessko lornas utrymmen 

i riket i övrigt. 

Den 26 januari 1959 har landskapsstyrels en sedan hos Mariehamns stad 

anhållit att de för Ålands yrkesRkola dels i nkö pta, dels donerade och 

dels reserverade tomt erna N:r is 10, 11 och 13 i första kvarteret av 

stadsdelen Vreten i Mariehamn skulle f å utbytas mot ett c:a 15.000 m2 

stort tomtområde i stadsdelen Dalberg 1 vilken anhållan Mariehamns stad 

välvi lligt tillmötesgått samt upp dragit åt stadsarkitekten att på g rund 

härav v i dtaga erforderlig stadsp l aneändring, vi l ken numera blivit verk

ställd och vederbörligen stadfäst. Enligt stadsplaneändringen har ett 

område om ungefär 18.000 m2 reserverats för yrke sskolans räkning, 

Sedan landskapsstyre lsen av staden mottagit situationsplan och övriga 

handlingar beträffande den nya tomten för yrkessko l an har landskapssty

relsen vidtagit åtgärder för erforderlig omarbetning av ritninga rna för 

skolhuset på basen av den nya tomten. 

Hänvisande till vad ovan framhållits f år l andskapsstyrelsen vördsamt 
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.. att Landstinget måtte berätti.ga landskaps s ty

relsen att f ör Ål ands yrkesskolas behov utby~a tom

terna N:ris 10 , 11 och 13 i fö r!=lta kvarteret av 

stadsde len Vreten i Mariehamns stad mot ett c~a _ 

18.000 m2 sto~t tomtområde i stadsdelen Dalberg . 

Mariehamn den 21 augusti 1959. 
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Bytesbrev, 

Mariehamns stad och Ålands landskapsstyrelse ha idag överenskommit 

om utbyte av tomter sedan Ålands landsting medelst beslut av den 

september 1959 givit sitt bifall därtill, enligt följande: 

Mariehamns stad överlåter, i enlighet med stadsfullmäktiges i Marie

hamn den 28 maj 1959 fattade, laga kraft vunna beslut, till Ålands 

landskapsstyrelse utan vederlag, såsom tomt för Ålands Yrkesskola, 

XX kvarteret i stadsdelen Dalberg i Mariehamn, omfattande 18.231,5 m2 . 

Ålands landskapsstyrelse överlåter till Mariehamns stad utan veder

lag tomten m 10 i första kvarteret av stadsdelen Vreten i Mariehamn, 

omfattande 1.680 m2 . 

Ålands Yrkesskola representerat av Ålands landskapsstyrelse avstår 

fr ån det avtal av den 2 april 1953 vars giltighetstid genom stadsfull

mäktiges beslut den 31 januari 1958 förlängts, enligt vilket Mariehamns 

stad förbundit sig att utan vederlag överlåta tomten m 13 i första kvar

teret av stadsdelen Vreten åt Ålands Yrkesskola och samtidigt f ör nämnda 

skola re serverat tomten m 11 i första kvarteret av stadsdelen Vreten. 

Äganderätten till tomterna övergår omedelbart. 

I bytet ingår ej någon lösegendom, ej heller har i samband härmed 

särskilt avtal om överlåtelse av sådan egendom träffats. 

Detta bytesbrev är uppgjort i tvenne originala exemplar, ett för 

Mar iehamns stad och ett för Ålands landskapsstyrelse. 

Mariehamns stadshus den september 1959. 

Stadsdirektör Aron Häggblom. Vicelantråd Verner Jansson. 

T.f. stadssekreterare Landskapskamrer Curt Carlsson ) 
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