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LAt\DSKAPSSTYRELSENS FRA~STÄLLNING till 

Landstinget med förslag om utverkande av 

tillägg till extraordinarie anslag för upp

förande av ett skolhus för Ålands sjömans

skola. 

För uppförande av ett skolhus för Ålands sjömansskola har medelst Ålands

delegationens beslut den 13 februari 1973 och 12 december 1974 beviljats 

sammanlagt 7. 175.640 mark. Besluten har stadfästs av Republikens President 

den 2 juli 1973 och 21 februari 1975. 

Uppförandet av ett skolhus för sjömansskolan begynte i oktober 1973. Sko

lans ekonomi- och klassrumsdel slutfördes i december 1974 medan maskin
och verkstadsdelen slutsynades i mars 1975. De yttre arbetena blev färdiga 
i december 1975. 

De slutliga byggnadskostnaderna stiger enligt byggnadskommittens för SJO

mansskolan slutredovisning till 7.507.357, 16 mark vilket överstiger de 

beviljade medlen med 331.717, 16 mark eller med 4,6 procent, Den största 

ökningen 128.616,25 mark hänför sig till posterl'Arkitekt och konsulter~ 

Ändringar och tilläggsarbeten har vidare förorsakat en sammanlagd till

läggskostnad om 101.021,92 mark. I bilaga I ingår en jämförelse mellan be

viljade medel och verkliga utgifter. 

För olika ändrings~ och tilläggsarbeten finns särskilda specificerade 

listor såsom grund för framställningen. 

Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen föreslå 

"Till .Ålandsdelegationen 

att Landstinget måtte till Ålandsdele

gationen ingå med följande framställning 

från Ålands landsting. 

För uppförande av •••.•••...••••..•.•. verkliga utgifter. 

Med hänvisning till ovanstående får landstinget vördsamt anhålla 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja 

ett tilläggsanslag om 331.717, 16 mark 

till tidigare beviljade extraordinarie 

anslag för uppförande av skolhus för 
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Ålands sjömansskola. 

Mariehamn, den 

Talman 

Vicetalman Vicetalman 

Bilaga I. Sammanställning av byggnadskostnader för Ålands sjömans
skolas skolhus." 

Mariehamn, den 19 december 1979. 

Landskapsstyrelseledamot Ingmar Eriksson 

Finanschef Åke Barnberg 



Bilaga !w. 

Sammanställning av byggnadskostnader för Ålands sjömansskolas skolhus. 

1. Entreprenader: 
Byggnadstekniska arbeten 
VYS-arbeten 
Eltekniska arbeten 

2. Röranläggningar och elinstallationer 
3. Arkitekt och konsulter 
4. Kontrollanter och byggnadskommitte 
5. Yttre arbeten 
6. Ändringar och tillägg 
7. Övriga kostnader 

Verkliga 
kostnader 

4.325.000,-
950. 100, -
480.000,-
270.000,-
593.576,25 
100.016,64 
182.904,-
559. 301, 92 
46.458,35 

Beviliade 
medel 

4.325.000,-
950.000,-
480.000,-
270.000,-
464.960,-
67.400,-

160.000,-
458.280,-

Avvikelse 

+ 100' -

+ 128.616,25 

+ 32.616,64 

+ 22.904,-

+ 101.021, 92 
+ 46.458, 35 
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