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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 22/1959. lc:mdsting med förslag om ändring i fram-

ställningen om extraordinarie anslag för 

Ålands yrkesskola. 

Sedan Ålandsdelegationen den 23.9.1957 bifallit Landstingets an.-

hållan om extraordinarie anslag om 130.000.000 mark för uppförande 

av ett skolhus för Ålands yrkesskola, har det framgått, att den för 

skolans behov delvis inköpta, delvis reserverade tomten icke är 

tillräcklig för sitt ändamål. Landskapsstyrelsen har med anledning 

därav i särskild framställning anhållit om Landstingets tillstånd 

till utbyte av tomt för yrkesskolan (framställning 20/1959). Tomt-

bytet ·medför emellertid· en viss revision av de för skolhuset tidi-
r 

gare fastställda ritningarna. Då sålunda de ritningar, som ligga 

till grund för anslagets belopp, komma att få en annan utformning, 

synes det nödvändigt att de ändrade ritningarna av Landstinget översä 

das till Ålandsdelegationen för att, därest Ålandsdelegationen icke 

finner anledning att på grund härav fatta avvikande beslut i ärendet, 

vidarebefordras till Republikens President att läggas till handlin-
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garna i ärendet såsom en komplettering till utredningen. 

Med hänvisning till det ovan anförda får land skapsstyrelsen 

vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte översända 

nedanstående skrivelse till Ålandsde-

legationen. 

"Till Ålandsdelegationen 

från Ål ands l andsting. 

Sedan Ålandsdelegationen den 23 september 1957 beslutat, att 

ett extraordinarie anslag om 130.000.000 mark skall utgivas till 
' < • 

landskapet Åland för byggande av skolhus för Ålands yrkesskola 

enligt till beslutet fogäde ritningar, har handels- och industri-

ministeriet, till vilket ärendet sedermera remitterats, i skrivel se 

till Ålands landskapsstyrelse anfört, att den för ifrågavarande 

byggnadsföretag avsedda tomten är för trång för ändamålet. På 

'I -
grund härav uppmanades landskapsstyrelsen undersöka möj l igheterna 

att t.ex. förlägga elevhemmet på annan plats san1t att avgiva u tlå-

tande i ärendet. Sedan det framgått, att möjligheterna att utvidga 

tomten eller erhålla lämplig tomtmark i närheten av den tidigare 

tomten voro synnerligen begränsade, anvisade Mariehamns stad en 
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helt ny tomt på annan plats inom stadens område, för vilket ända-

mål stadsplaneändring här vidtagits och vederbörligen fastställts. 

Den nya tomten, som omfattar ca 18.000 kvadratmeter, bör förslå 

såväl för det nu projekterade byggnadsföretaget som för eventuell 

framtida utvidgning. Med anledning av tomtbytet måste ritningarna 

för skolhuset i någon mån revideras. De företagna ändringarna sy-

nas dock icke påverka byggnadskostnaderna, isynne:bhet som vardera 

tomten har berggrund. 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller landstinget vörd-

samt, 

att Ålandsdelegationen ville till I i 

Republikens President överlämna bilag-

da reviderade ritningar för Ål ands 

yrkesskolas skolhus såsom komplettering 

till Ålandsdelegationens beslut av den 

23 september 1957. 

Mariehamn den 

Pä landstingets vägnar: 
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Mariehamn den 11 september 1959· 
På 
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l andskapsstyrelsens vägnar: 

Vicelantrå d 

Landskapskamrer 

Curt Carlsson • 
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