
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 

N:o 22/1956. landsting angående byggande av vind- och 

regnslcydd vid utfartsvägarna från Ålands 

centralsjukhus. 

Landskapsstyrelsen har låtit uppgöra förslag till ifrågavarande 

regnskydd, av vilka ett skulle placeras invid vägen genom Klinten på 

det av landskapet ägda Omr'ådet, som begränsas av sagda väg och uppfar-

terna till sjukhusvägen samt det andra på vägområdet invid den nya 

vägen till Johannebo, strax norrom dennas skärning med Önningebyvägen. 

Regnskydden, vilkas utseende framgår av bilagd ritning, skulle kosta 

50.000 mk/st. För att i möjligaste mån förebygga skadegörelse och 

missbruk av skydden, äro dessa öppna mot vägen och sakna rutor i kort-

väggarnas fönsteröppningar. 

' 
Byggandet av ifr~gavarande skydd med vägunderhålls- eller vägbygg-

nadsmedel skulle säkert medföra att krav på uppförandet av skydd över-

allt på landsbygden skulle framföras. Då möjlighet härtill knappast 

finnes, borde nu ifrågavarande fall lösas på annat sätt. Ett sätt 

vore att överenskommelse skulle träffas mellan landskapsstyrelsen 

och hugade privatföretagare angående utarrendering av förslagsvis 
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skydd på de nu aktuella platserna. Arrendetiden kunde fastställas 

till 5 å 8 år och arrendeavgiften bestäm.mas med hänsyn bl.a. till 

de kostnader byggandet av regnskyddet skulle åsamka arrendatorn. 

Genom ett dylikt arrangemang skulle dels oberäkneliga konsekvenser 

undvikas, dels skulle regnskydden kunna göras trevligare och mera 

effektiva än de nu föreslagna. 

Hänvisande till det ovan framförda får landskapsstyrelsen värd-

samt föreslå 

att Landstinget skulle ge landskaps-

styrelsen i uppdrag att utarrendera läm:p-

liga vägområden för uppförandet av ifråg~ 

varande regnskydd i samband med kioskbygg-

nader. 

Mariehamn den 19 mars 1956. 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lantråd 

Vägingeniör ~.c..<2···· 
Bo Wilenius 




