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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 med förslag om utverkande av extraordi

narie anslag för uppförande av ett turistho-
tell i Mariehamn. 

Ålands turistförening r.f. benämnda förening har hos landskapsstyrel

sen anhållit, att landskapsstyrelsen måtte vidtaga åtgärder för anskaf-

fande av medel i extraordinarie väg för finansiering av ett projekt, 

innefattande uppförandet av en ny byggnad på Mariehamns Societetshus' 

tomt i Mariehamn för att tillfredsställa behovet av en hotellrestaurang

anläggning i landskapet. Mariehamns stad har erbjudit sig att för ända

målet avstå den nuvarande hotell- och restaurangfastigheten med byggna
der och inventarier under förutsättning att nybyggnadsprojektet kan för
verkligas. 

~1rismen till landskapet har under de senaste åren utvecklats i en 
positiv riktning och förefaller att åter intaga den betydande ställning 
i landskapets _näringsliv, som den hade i slutet av 1930-talet. För att 
tillfredsställa de ökade kraven på anläggningar för att betjäna turismen 
har redan stora ansträngningar gjorts. En del av de anläggningar, som 
under krigstiden förföllo på grund av brist på medel och byggnadsmate
rial, har numera kunnat iståndsättas och moderniseras. Dessutom har man 
på många håll uppfört helt nya anläggningar, som motsvara det nutida be
hovet av turistservice. Man måste dock konstatera, att de åstadkomna 
förbättringarna icke på långt när förslå för det behov, som nume.ra gör 
sig gällande. I Mariehamn råder framför allt brist på hotellrum, ty en
dast tvenne mindre hotell ha uppförts efter andra världskriget. Rum med 

bättre komfort för anspråksfulla gäster saknas praktiskt taget. 

För att råda bot på denna brist på inkvarteringsmöjligheter har ÅlandE 

Turistförening föreslagit, att Mariehamns Societetshus skulle rivas och 

en helt ny hotellanläggning uppföras, innefattande betydligt större ut
rymmen. Efter en tävling, föranstaltad av föreningen och Mariehamns stad, 1 

har man stannat för ett av arkitekterna Jonas Cederqreutz och Helge Rai- < 

lo, vardera från Helsingfors, uppgjort förslag, innefattande en hotell

restaurang med följande avdelningar: 

-hotellavdelning för användning året om för 42-59 gäster, 
-hotellavdelning för sommarsäsongerna med 60 rum, vilka kunna alterna-

tivt användas som enkel- eller dubhelrum, 

-restaurang med plats för 144 + 498 gäster a 

- snabbserveri ng för 96 gäster, 

-bilgarage för c a 20 bilar, 
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-bilservicestation, 

-dam- och herrfrisering samt 

-turist byrå• 

projektet förefaller att vara planerat med sakkunskap och är ända

målsenligt för det aktuella behovet. Till utredningen har fogats en kal.,. ~: 

kyl över anläggningskostnaderna, slutande på 368. 721. 000 mark, samt en 

räntabilitetskalkyl, som utvisar, att resultatet med försiktig beräkning 

icke förslår för att täcka höga ränteutgifter men väl för en skälig amor· 

tering. 
nä intresse för att investera medel i detta projekt icke finnes pä 

privat håll men projektets genomförande måste anses ha en synnerligen 
stor betydelse för turismens framtida utveckling i landskapet, har Å
lands turistförening föreslagit, att landskapet i extraordinarie väg 

skulle utverka medel för anläggningens uppförande. Landskapsstyrelsen, 
som kunnat omfatta projektet som sådant och som helt omfattar föreningen 
synpunkter beträffande anläggningens betydelse för turismen till land
skapet, har dessutom ansett att projektets förverkligande för syssel
sättningen i landskapet skulle ha en väsentlig betydelse. Likväl har 
landskapsstyrels en funnit, att man för närvarande icke torde kunna för
verkliga hela projektet på en gång. Turistföreningen har därför utarbe
tat en dellösning, som kunde genomföras såsom en första etapp i anlägg
ningens uppförande. Denna lösning skulle innefatta uppförande av sommar
hotelldel en, som för närvarande torde vara den mest behövliga, Tienna 

del kan utan svårighet förenas med Mariehamns Societetshus nuvarande 
hotell- och restaurangbyggnad utan att någon del därav behöver rivas . 

På detta sätt kunde fram.för allt hotellets kapacitet utökas väs entligt. · 

Kos tnaderna för uppförande av denna del av hotellet jämte inredning 

beräknas uppgå till 106.610.000 mark och räntabiliteten skulle bli något 
sämre än för totallösning en. 

Turistföreningen i Finland har, enligt de uppgi f t er landskapsstyrel
sen inhämtat, efter andra världskriget erhållit i s tatsbidrag för upp
förande av turistanläggningar sammanlagt drygt 300 milj. mk och i stats
lån 80 milj. mk:. Vid senaste årsskifte hade f öreningen skUlder i banker 
På inemot 200 milj. mark. Landskapss tyrels en anser, att finans i eringen 
av det ovan omtalade projektet borde genomföras enligt motsvarande pr o
Port ioner. Då emellerti d extra ordinarie anslag icke kunna er~ä11as för 
beviljande av unders tödslån, kan l andskapet i cke genom beviljande av 
lä .. . . ]jJ}C svar ande 

n del taga i f i nans i eringen med en mot ovannamnda 80 nulJ • 
Po . .. . · Fi nl and er-

8 t. r -t är likväl t roligt, a tt de l ån Tur1stforen1ngen 1 . 
hå.]_ . Föreningen 

lit icke komma att å t erkrävas utan i s inom t i d avskri vas . 
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töll år 1936 tillstånd för att upptaga ett obligat· 
er ionslän om 15 mil. 

rk men detta län har sedermera återbetalats av stats k J • 
ma ' d.. f.. tt f. . . ver et, Landskaps-
styrelsen anser ar or, a inans1er1ngen kunde ordnas så, .att land-

kapet tillskjuter 2/3 av det erforderliga kapitalet och Åland Tu . E 
s . .. . s rist- 0 
förening 1/3. Enligt denna berakn1ngsgrund skulle ett extraordinarie 

anslag om 70 milj. mark erfordras för att täcka landskapets andel i 

anläggningskostnaderna. 

Det är en given sak, att landskapet icke blott under byggnadstiden 

utan också därefter bör ha möjlighet till insyn i medlens användning 

och den uppförda fastighetens utnyttjande. För att på bästa sätt ordna 

denna fråga har landskapsstyrelsen tänkt sig, att för anläggningens upp

förande bildas ett aktiebolag. Det här avsedda extraordinarie anslaget 

skulle alltså användas för att teckna aktier i detta bolag i sådan ut-

sträckning, att landskapet skulle bli delägare i bolaget i proportion 
till tillskjutna medel. I sådant fall bör givetvis också Mariehamns stad, 

som för bolagets räkning skulle avstå frän Mariehamns Societetshus' 
fastighet, vara berättigad att teckna mot fastighetens värde svarande 
aktier. Likaså bör Ålands Turistförening på motsvarande sätt få teckna 
.aktier i förhållande till sin kapitalinsats. Denna insats kommer förmod-
ligen icke att stiga till betydande belopp, utan resterande kapi'talbehov 
måste täckas med banklån. Då det torde vara lättare för aktiebolaget än 

för Turistföreningen att utverka detta lån, eftersom bolaget kan erbjuda 

fastigheten såsom inteckningssäkerhet, förefaller det lämpligast, att 
bolaget upptager erforderliga banklån. 

Beträffande anläggningens drift synes det lämpligast att aktiebolaget 
utarrenderar anläggningen till Ålands Turistförening mot ett så stort 
arrende, att aktiebolagets kostnader täckas med arrendeintäkterna. Turist 
föreningen skulle alltså helt svara för anläggningens drift och under
håll, varför landskapets delägareställning i anläggningen icke kan även- : 
tyras i sådant fall, att ekonomiska svårigheter i samband med driften r 

Yppa sig. , 

I övrigt . får landskapsstyrelsen hänvisa till i samband med frrunställ
ning m 30/1958 inlämnad utredning och den utredning , som bifogas denna l· 

framställning såsom bilaga. 
b · · dsamt med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrels en vor 

föres1ä , 
att Landstinget måtte ingå till Ålands - ~ ~ 

tällning: L delegationen med en sålydande frams E 



Ålands delegationen 
Till 

-4-

322 

frän Ålands landsting. 

Äl 
ds Turistförening r.f. har hos Ålands landskapssty 1 an .. re se anhållit 

l ånemedel för uppforande av E!tt turisthotell i Mariehamn och h f'' 
0111 • . •• •• • ar ore 

t n vidlyftig utredning som stod for sin ansökan vilken t . . 
brag e . . . ' u redning 

t ·nget bifogat denna framstallning. Avsikten är att ersätt iands i . a nu-
d Mariehamns Societetshus med en helt ny anläggning so,..., d .. 

varan e ' .w. me stor-
h bättre utrustade utrymmen kunde betjäna den växande turistst .. re oc rom-

men till landskapet• För ändamålet har Mariehamns stad utfäst sig att 

till det planerade företaget överlämna den nuvarande fastigheten utan 

vederlag. 
Turismen till landskapet utvecklades redan under 1930-talet till en 

betydande faktor inom landskapets näringsliv. Efter andra ~ärldskrigets 

slut har turismen småningom åter ökat i betydelse och visar under de 

senaste åren en klart positiv utveckling. Detta har medfört, att an

läggningarna för härbärgering och förplägnad av turister i landskapet 

numera icke förslå för den stora efterfrågan och nya anläggningar måste 

uppföras. De flesta av dem ha uppförts med övervägande privata medel 

och int~esset härför synes fortbestå. Vissa behov kunna dock icke till

fredsställas med på privat håll investerade medel. Sålunda har det visat 

sig omöjligt att intressera företagare för uppförande av en ny hotell

restaurang i Mariehamn, ehuru en sådan anläggning vore synnerligen be

tydelsefull för turismens fortbestånd och utveckling i landskapet. Ehuru 

~~dskapet såsom turistmål torde intaga en viss särställning inom landet 

Jamförbart måhända i detta avseende med de stora insjöområdena på fast-
landet och t med Lappland saknas här en anläggning, sora skulle mo svara 
de ' 
v· av staten och Turistföreningen i Finland uppförda anläggningarna på 
issa natursk· · .. f " f'"re 

sla . ona Platser i riket. Ålands turistförening har dar or 0 
-

gi t ' att d 1. · å ett sät en ovan påtalade bristen i landskapet mätte osas P 
t, som Vad f · d · riket. 

Denn .. inansieringen. beträffar motsvarar förhållan ena i 
a losnin ku · · hamns 

Soc · g nde lämpligen ästadkommas genom att riva Marie 
letetshus' lt y hotell-

l:'e:- t nuvarande byggnader och ersätta dem med en he n 
aurange.ni.. ål kaliteter, dam.- aggning, som jämväl skulle omfatta turistbyr 0 

Och herrf . . h andra sådana 
~d~ . risering, bilgarage, bilservicesstation oc 

ningar h tell-res-
tau. ' som man brukar inrätta i samband med moderna 0 

ranger. 
Ova:nn·· . hands land-

~k a:mnda anhållan från Ålands Turistförenings sida har 
a:psstYr dock ansett' 

il.tt h else i princip omattat. Landskapsstyrelsen har . ot varför tills· 
"1u::. .... ell-restauranganläggningen borde uppföras i etapper, .. J·ekte-

""'-'e f" . som ar pro 
oreslagits, att endast soiiJ1118.rhotellavdelningen, 
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rad så , att de~ u t an svårighet kan anslutas till nuvarande MariehaLllls 
·etetshus, i detta skede skulle uppföras. På detta sätt kunde k · t 1 socl ap1 a -
vet nedbringas till 70 milj. mark. Dessutom skulle man vinna de 

bebo n 
föra·r1en, att erfarenheter av denna avdelnings lämplighet och av drifts-

t a
derna skulle kunna utnyttjas för den fortsatt~utbyggnaden Eh 

JcOS n . , • uru 
. ha.Ll!ls societetshus nuvarande byggnader äro mycket gamla och otids- / 

f,!a.fle ./ 
. a samt fordra stora underhållskostnader, torde de kunna användas 

enllg 
ärJ!lU några år .• Då nybyggnadspro(jektet är planerat på ett s ådant sätt , 

O
mraarhotellet jämte den nuvarande hotell-restaurangen kunna arbeta 

att s .. . 
som en komplett anlaggning raed obetydliga justeringar, har landstinget 

·n del kU!lllat omfatta detta förslag. 
för Sl 

Totalkostnaderna för anläggningens uppförande och inredning blir på 

detta sätt 106.610 . 000 mark. Landstinget anser, att den av landskapssty

relsen föreslagna fördelningen av finansieringen så, att landskapet skul

le svara för 2/3 och 1/3 skulle ernällas pä privat håll motsvarar i riket 

tillämpade principer för finansieringen av de större turistanläggningarna. 

Enligt denna fördelnings grund borde landskapet del taga i finansieringen 

med 70 Dilj .mk. För att landskapet · skall kunna kontrollera medlens 

anvä!"dning föreslås, att beviljade medel användas för tecknande av ak

tier i ett aktiebolag, som skulle äga fastigheten jämte därpå uppförd 

anläggning och utarrendera densamma till Ålands Tu.ristförening att av 

denna drivas mot ett skäligt arrende. 
Med hänvisning till det ovan anförda får landstinget vö rdsa.rat a11!.lålla, 

Mari ehamn' den 

den 25 

att Ålandsdelegationen måtte bevilja 

landskapet Åland ett e~traordinarie an

slag om sjuttio miljoner (70.000.000) mark 

för finansiering av en hotell-restaurangan-

läggning i Mariehamns stad. 

----------
november 1959· 

Lantrå d 

M ~;;&k1)~s vägnar : n' 
i"~~sson ~~ JY_, 
. 7 1an' r skapssekreterare Jan-Erik Lindfors/ I 

Bi t r . · 
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