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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 lands-

ting angående utverkande av extraordinarie 

anslag för byggande av en tjänstebostad vid 

Ålands centralsjukhus. 

Då Ålands centralsjukhus byggdes uppfördes sammanlagt fyra läkar-

bostäder och en bostad för sysslomannen. Sedermera inrä ttades även 

en underlä:kartjänst vid sjukhusets kirurgiska avdelning och har denna 

underläkare disponerat den för överläkaren vid den obstetrisk-gyneko-

logiska,avdelningen avsedda tjänstebostaden, enär tjänsten hittills 

varit vakant. Emellertid har Ålands landskapsstyrelse numera, sedan 

en kompetent sökande till omförmälda tjänst anmält sig fattat beslut 

om besättande av tjäns ten. I och f ör ordnande av tjänstebostad å t 

den nya överläkaren, som tillträder sin befattning under maj månad 

innevarande år, har landskapsstyrelsen beslutat till hans förfogande 

ställa sysslomannens nuvarande tjä nstebostad och har sysslomannen, 

intill dess ny bostad för honom uppför ts, berättigats disponera vissa 

rum vid sjukhusets epidemiavdelning. 

I anledning härav har landskapsstyr~~sen uppmanat byggnadskommissio-

nen,att.vidtaga åtgärder för uppförande av · en tjänstebostad åt sysslo-



mannen samt, på förslag av sjUlchusets överläkare, en tjänstebostad Hänvisande till vad ovan anförts anhåller landskapsstyrelsen 

för eµ underläkare vid den medicinska avdelningen, enär chefsläkaren vördsamt 

anser att en sådan tjänst _ borde inrättas. _ att Landstinget måtte hos Ålands-

Byggnadskommissionen har, sedan ritningar, vilka uppgjorts av delegationen hemställa om ett extraordi-

arkitekt R. Ko~vula, som tidigare utfört ritningarna till sjukhuset, narie anslag, stort 10.292.500 mark, för 

och kostnadsberäkning utförd av byggmästar~ F. Lindholm, tidigare • 0 byggande av en tjänstebostad vid Alands 

entreprenör för sjukhuqet, inkommit, behandlat ärendet _och för land- centralsjukhus. · 

skapsstyrelsen föreslagit uppför.ande av bägge bostäderna . samtidi gt, Marieharnn den 22 mars 1956. 

vilket främst motiverats av ekonomiska skäl. Enligt kostnadsberäk- På landskapsstyrelsens vägnar: 

ningen skulle utgifterna härför.,belöpa sig till 23.700.000 mark. Lantråd 

Ålands landskapsstyrelse har lik~äl vid föredragning av ärendet, 

m$d · beaktande av att behovet av underläkare vid medicinska avdelnin-
Landskapskamrer 

gen ännu icke fullt utretts, beslutat hos Landstineet göra frams tällan ' 
Curt Carlsson. 

om erhållande av ett extraordinarie anslag för byggande av endas t en 
Förslag till framställning i ärendet: 

tjä nstebostad inrymrrande tvenne garage, vilket enligi den införslrnf-
"Till Ålandsdelegationen 

fade utredningen skulle belöpa sig till 12. 650. 000 mark, däri inberäJ\-
frän Ålands landsting. 

J nat 500.000 mark för planeringsarbeten. 
:Oå Ålands centralsjukhus byggdes - - - - - - - - - deras del i 

Kornmilll-ernas andelar i 12.650 .000 mark = 6.325.poö mark fördelat 
kostnaderna 2.357.500 mark. 

på 110 vårdplatser = 57.500 mark per vårdplats. :Oå på kommunerna 
Hänvisande till vad ovan anförts hemställer Ålands landsting vörd-

ankommer 41 vårdplatser blir deras del i kostnaderna 2.357.500 mark· 
samt hos Ålandsdelegationen 



om beviljande av ett extraordinarie 

statsanslag, stort tiomiljonertvåhu.ndra-

ni t tio t våt usenfernhundra ( 10. 292. 500 ) mark 

för- byggande av en tjänst eb ostad vid 

Ålands centralsjukhus . 

Mariehamn den 

På Ålands landstings vägnar: 
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anl e dning av Åla nds landskapsstyrelses framställi-; 

ning till Ålands landsting angående- utver-

ka nde av extraordina rie anslag för by ggande av 

en tjänstebostad v i d Åla nds centralsjukhus 

( 25/195 6 ). 
Utskottet ha r under b eha ndlingen a v ä rendet hört chefslä karen Gunnar 

Hellström och ordföranden i byggnadskommi,ss ionen, lantrådet Viktor 

Strandfält. 

Den föreslagna tjänstebostaden för sys s lomannen är såväl till rums

anta let som lägenhetsarealen mindre än sysslomannens nuvara nde bostad .• 

Pla nlösningen är i behov av ytterliga re oma rbetning innan bygget på-

0' ör jas, men den kan dock ligga till grund för en framställning ·om extra .... 

ordinarie anslag då erforderliga ändringa r h öra till d~taljerna. Likväl 

ans er utskottet, att det vore skäl att överväga, om icke ett billigare 

byggnadsBätt kunde komma till a nvändning , :Oe bostadsbyggna der, som un

der de senaste åren uppförts f ör s.k. Arava-medel, ställa sig avs evärt 

billigare. Ehuru standarden i dessa bost a dshus icke fullt mot s varar den 

i tjänstebost a der bruklig a, motsvara r kos t n a dsskillnaden icke skillnaden 

i standard, ty en bostads byggning av denna storlek borde kunna u ppföras 

enligt Arava-principerna för c~a 4 lflmk. 

Av l a ndskaps s tyrelsens framst ä llning f r E,mgår, a tt inrätta n d e a v en 

underläka rtj ä nst på medicinska avdelninge n sannolikt k!]mmer a tt bli ak

tuellt. Utredning en hä rom är likväl icke s lutförd, varför l a n ds kapssty

relsen icke denna gå n g a nsett sig kunna ingå med framställning om extra

ordinarie ansla g för ytterligare en bost a d. Det av arkitekt Koivula upp

g jorda f örslaget omfatt a r likväl tvenne bos täder och tvenne ga rage, var

för den · andra bostaden senare skulle kunna uppföras intill den nu plane

r a de by ggnaden. Utskottet ans er det icke v a ra lämpligt, att inkomma med 

tvenne framst ä llningar om nya tjänstebostäder med endast en kort mellan

t id1 utan vore det skäl a tt slutföra utr e dningen om den andra tjänste

bostaden innan ä rendet f ramlägges f ör Åla ndsdelega tionen. Dät vore där

f ör till fördel., om Landstinget denna g å n; · skulle ;e'örka.sta l a ndskapssty

relsens fram s tällning oc h hemställa om n;y framställning i ämnet .- La nd-

s ka p s styrels en torde till inkommande hös t session hinna anskaff a såväl 

fullständig utredning om ovannämnda unde r l ä kartjänsts behövli2, het som 

n ya ritninga r f ör bostadsbyggnaden. Det vore även skäl för l a n dska pssty

r e lsen att i god tid därförinna n t a g a under övervägande,. om andra ny

a nskaffninga r till centra lsjukhuse t erfor di"a extraordinari.e 2.nslag , så 

at t samtliga c entralsjuk huset b erörande aktuella ärenden kunde fra mf ör a s 

till Åla ndsdelegs tionen på en gång~ 


