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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 landsting med
tillägg till förslaget till andra tillägg till
~ 36/1964.
inkomst- och utgiftsstaten för landskapet Åland
under år 1964.
Sedan landskapsstyrelsen till landstinget avgivit sin framställniLg
med förslag till andra tillägg till ordinarie inkomst- och ut g iftsstat
för år 1964 har uppkommit nya frågor, vilka föranlett landskapsstyrels
att i skild framställning föreslå ytterligare tillägg till förenämnda
andra tillägg.
På inkomstsidan har såsom endn ·post upptagits statsanslag för skatt
finansiell utjämning.
Utgiftsposterna motiveras närmare i detaljmotiveringen.
Med hänvisning till ovanstående får landskapsstyre lse n vördsamt f öreslå
att Landstinget måtte antaga följande försla
till

ti~lägg

till andra tillägg till ordinari e

komst- och utgiftsstaten för landskapet Åland u
der år 1964.
Mariehamn, den J5 december 1964.
På landskapsst;~ sens vägnar:

Lantråd ~~~
Landskapskamrer Henrik Gust fsson.
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I N K 0 M S T E R.
5 Avdelningen.

==============
I. Finansieringsinkomster.
Avräknings- o ch ränteinkomster.
. ..:

i. Statsanslag för skattefinansiell utjämning •• .••••••••••

30.460

Summa I kap. 30.460
Summa 5 Avdelningen 30.460
Summa inkomster mk 30.460

.......

============================

:

U T G I F T E R.

9 Huvudtiteln. Diverse anslag.
============~==============~==

I. Särskilda anslag .
31. För arkitekttävling angående utformningen av Mariehamns stads administrativa centrum •••••••••••••••
Summa I kap. 30.000

30.000

Summa 9 Huvudtiteln 30.000

10 Huvudtiteln. Investering sutgifter.
===================~==================

III. Undervisning s- och bildningsväsendet.
4. Ålands sjöfartsläroverk för anskaffning av radiotelegrafi station ••••••••••••.. ••••••••••••••••••••••

460

Summa III kap. 460
Summa 10 Huvudtiteln 460
Summa utgifter mk 30.460
=====~======================

Detaljmotivering.

-----------------

9 Huvudtiteln. Diverse anslag.

==============================

l.Ht. I : 31.

I . Särskilda anslag.
För arkitekttävling angående utformningen av Mariehamns
stads administrativa centrum. Momentet nytt.
Anslag 30.000 mark. Landskapsstyrelsen har från den av stadsfullm äkti g e i Mariehamn tillsatta kommitten för utformningen
av stadens administrativa centrum erhå llit en sälydande skrivelse,
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-3" Till Ålands landskapsstyrelse.

Stadsfullmäktige i Mariehamn tillsatte den 18 juni 1964
en kommitte bestående av representanter för landskapet,
staden, länsstyrelsen och Ålands Tu~ istförening, för beredningen av frågan om utformningen av · Mariehamns stads
administrativa centrum i anslutning till stadens torg. I
detta komplex utgör stadshuset och den under planering
varande länsstyrelsebyggnaden redan fixerade komponenter,
varemot Självstyrelsegården och det blivande turisthotellet ännu icke definitivt placerats in i stadsplan, utan
utgör variabla faktorer i problemet i fråga. Centrumkommi tten, under vilket namn förenämnda organ konstituerat
sig, har under sin handlä ggni ng av detta spörsmål hört
sakkunniga , förutom arkite k terna Cedercreut z och Kråkström,
även professorerna Aulis Blomst ed t och Helge Zimdal Vid
T~kn iska Högskolan i Helsingfors resp. Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Dessa auktoriteter har enhälligt
uttalat uppfattningen att en arkitekttävling skulle erbjuda
.. de största mö' jligh~terna for~ 'efhåendet av ett i allo till,,_ fred sställande resultat·. uu · ,,. Tn::
'-.J.::'::-T
1
;

T

~::: kos tnadernå för ifråg:avarande tävling'

' g'enb'tril'öFd ' såsom

idetä~ling med de båda byggnadernas plac eri n~-- och pr()_jektering i skissfb;ifui; ; ihh~iattande såväl exteriör~ oc'Y1'' interiör
skisserfu'g;, ·. h~< pi f'J%;seri · 1?.o/-:Afki t-~ktfÖrbund ets gängse norme
för dy)...ika tävlinga~ b~rlik:ti;ts

t-iii

c~ 50. 000 mark ..

Kommitten har tagit ställning till tä\lings'frågan i medvetande om de betydande intressen, som är :f8~knibpade med
lösningen av ' stadens centrum, och som gör rimli\ia:; kostna.i :c:

der för uppnåendet av en god lösning tacksamma fitt · försv,ara.; Främst på tillskyndan av lfil dskapet .A1Ei:hå ~J:,f epresen
tan t i kommitten, landstingeiS''tåiman ThorYald :E±<ik:sson, som
starkt hävdat, att Självstyrelsegården såväl till läge som
till utformning bör utgöra en landdf~pssjälvstyrelsens mani
f estatio'h ·och föl jaktlig en erhålla en möjligast domineran_Q.e
plac~elfing, har '.ltömrlii1t'ten därför ·te slutat före slå utlysandet
av elf ''interrtor<Iisk allmän arki te'K'iltävling av ovanrf~rrthd karaktär ' o,ch med {)variberfrrda proje:kt'fJ'åsom föremål~ 1E'ftersom
Mari.eh~mns stads i ntressen i förevarande fråga måste anses
spfflBL'.en ~und erardnad ro 11, har kommit t'en funrti.'~~ '~iktigt, att
1

~ -·

.: -

512 '
-4-

kostnaderna för Ei.Tk:L~ tettävlingens genomförande skul le bestridas av landskapet.
Med hänvisning härtill anhål l er Centrumkommitten vördsamt,
att Lai:tilskapsstyrelsen hos landsting et -skulle göra behörig
framställning om erforderli gt anslag för ändamålet.
Mariehamn, den 27 november 1964.
På Centrumkommittens vägnar:
Ordförande
Nils Dahlman
Sekreterare ·· ·}'Max Carl berg."
Med hänsyn till de i skrivels en anförda synpunkterna men
jämväl med beaktande av att frågan gäller utfo rmhihg av
stadsplan och att sålunda även staden borde deltaga i kostnaderna har landskapsstyrelsen föreslagit J0.000 mark såsom
lämpligb efunnen andel för landskap eisde ltagande i projektet.
10 Huvudtiteln.' Investeringsutgifter.
III . Undervisnings- och bildningsväsendet.
10 Ht.III:4.Ålands sjöfartsläroverk för anskaffning av radiotelegrafistation.
Tillägg 460 mark. Det i ordinarie utgiftsstaten för ändamålet upptagna anslaget 31.100 mark har visat sig otillräckligt på grund av dyrare installationskostnader än vad
som ursprungligen kalkylerats.

