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1 a n d s k a p s s t y -

framställning till Ålands

landsting med förslag om utverkande av
extraordinarie anslag för uppförande av
en hotell- och restauranganläggning i
Mariehamn .

Ålandsdelegationen har genom beslut den 28 oktober 1964 på grund av
framställning fr å n Ålands landsting av den 7 april Eamma år beviljat land ska pe t Al a nd ett e x traordinarie statsanslag om 250.000 mark för anskaffande
av s k iss - , huvud-, arbets- och detaljritningar jämte arbetsbeskrivning till
en h otell - och restauranganläggning i Mariehamn. Republikens President h a r
d e n 10 feb r uari 1965 stadfäst Ålandsdelegationens förenämnda beslut och
d ä r jä.mte uppdragit åt Finansministeriet att vidtaga behövliga åtgärder för
utanordnande av ifrågavarande extraordinarie statsanslag. Finansministeriet
h ar - förutom an·nat - fastställt,
me d d en framställning,

att " de förberedande åtgärderna i enlighe t

som legat till grund för fastställande av anslaget "

skall , inna n ritningarna utarbetas, underställas Byggnadsstyrelsen f ö r god kä nna nde. Emellertid har landstinget senare beslutat anhålla hos Ålandsd eleg a tionen om ändring av grunderna för det av delegationen bevi ljade ans laget så, att detta anslag finge utnyttjas för anskaffande av före n ämnda
ri tningar och a r b etsb eskrivningar med beaktande av ändrad placering och pla n ering av hotell- och rest 2uranganläggningen. Denna anhållan tills tällde s
Ålandsdelegationen den 16 januari 1967 och har icke slutligt beha rrllats av
deleg ationen. Då förevarande framställning även inbegripi t ändring a v hotellets placering bör den tidigare framst ä llningen härom f å förfalla .
Projekteringen av ifrågavarande anläggning , med beaktande . av ovan angivna
. ä ndringar i dispositionen, har numera kommit så långt att ritningar i
1 ~ 100

skala

jämte arbetsbeskrivning föreligger utarbetade och bifogas .

Vid projekteringen av hotellet har beaktats de krav, som bör ställas på
en hotellanläggni rrg a vsedd att betjäna i

första hand den växande kundkrets

för vilken tillfredsställande rumsmöjligheter nu icke finnes att tillgå på,
Åland. Utvecklingen i allmänhet på hotellområdet pekar dock mot en genom ,/

g å e n de högre sta ndard än för närvarande även för den typ av hotell , som nu
kommer ifråga. I turi$mens intresse har man förutsatt att turisthotellet p å
Ål a nd skall uppföras i

internationellt sett god standard och byggas med t an -

k e på att det även framdeles skall kunna tjäna sitt ändamå l . Detta har

i nn~

b uri t att projektörerna lagt stor vikt vid bl~a ~ ljudisolering samt tekniska
.

o ch sanitära anordningar medan hotellutrymmena såsom sådana icke avviker

I

1

fr å n g:>d hotellstandard i dag . Nämnda utrustning har givetvis medfört att
kostna d erna stigit

jämfört med de tidigar~ kalkylerade. Man kan dock på go -

da grunder förutsä t~..:i att den föreslagna utformn ingen i nämnda avseenden
s k all va ra en riktig investering med t anke _p å tu r ismens framtida u tveckling.

-2-

Skissritningarna jämte kort arbetsbeskrivning översändes den 24 ~ebruari
1967 till Byggnadsstyrelsen och till Ministeriet för kommunikationsväsendet
ooh allmänna arbetena med anhållan om dessa myndigheters utlåtande , Syg9nadsstyJE1.sen, dit kommunikationsministeriet även sänt ritningarna för turisthotellet, konstaterade, att den icke kunde giva något utlåtande förrän
statens byggnadsprograrnkommitte godkänt rumspr ogrammet samt kvalitetsklassen. Den 13 april översände Byggnadsstyrelsen samtliga handlingar till Finansministeriet, som den 15 i samma månad vidarebefordrade dem till Statens
byggnadsprogramkommitte. Denna begärde den 18 april av landskapsstyrelsen
kompletterande uppgifter, vilka översändes den 12 maj. Statens byggnadsprogramkornrnitte avgav sitt utlåtande direkt till Byggnadsstyrelsen den 7
juni, som slutligen i skri else av den 15 augusti delgav landskapsstyrelsen
sina synpunkter på planeringen och ritningarna. Byggnadsprogramkommitten
har beträffande hotellplanerna ansett bl.a. att uppförande av ett dylikt
hotell icke b3r till land~kapets kompetens~råde och därf~r~cke i sak yttrat sig eller i detalj granskat ritningarna .\~Frågan har e~ellertid principiellt avgjorts i och med Republikens P~~iderits stadfäst~lse den 10 febo
,.
.:.. . · ~
.
ruari 1965 av Alandsdelegationens beslut de~;_ ,2e oktober 1~64. Byggnadsstyrelsen har heller icke i detalj yttrat sig annat än i frå9a om kvalitetskla a
:
.\: t~
sen. Parallellt med denna: anhållan har, diirför Byggnadsst~elsens utlåtande ~._.
' -) ·,
ånyo inbegärts.
'
Ändring av turisthotel 1ets placering har givetvis medfqrt
annan rumsdisposition och arkitektur än enligt det försla_,9 ;på grund 'av vilket det
extraordinari~ a~ la9,.e t f~r ritningar och för];?~~edande arbeten tidigare beviljats. Däremot har det -t land~tin,g~ts
t:i,.P,igar~
'- framstäl~ning
skisserade
.
•.•
t
grundprogrammet i fråga om rumsantal ·p,ch ändam.~l ' följts. tje tidigare i
landstingets framställning av . den· 7 ap'ril 1964 ~ framförda ~otiven kvarstår
sålµnda oförändrade och o~di·sponering~rna avse~ endast at~ bättre tillvarataga,'. möjligheterna att skåpa en för si.t~· ändam4i som turi ~thotell lämplig·
anläg~Jling. Det framl~gqa . ändri~.gs försl?get torÄ~ således •icke påverka den
sakliga . bedömningen av ärendet.
.Resultatet
av d~ n nordiskci arkitekttävling.
.
.
en om lan<;lskapet , Ålands f?rvalt.ni .ng~ - och'.' ku)tuq~ entrum ha.r även givit vid
handen att ;de t J å stora byggnadspro'j e.ktep, ··. själv~~yrelsegården och turis t---;,
hotellet, i' arkii;:ektoniskt -hänseend~ ~bö'r.' 'samordn<:\~ med varandra. Det ansågs
även av prisnämnden naturligt att p~pjek·t.e.r-tn,ge~:: ~y desamma utfördes av en
och samma arkitekt, vilket ju också ktii vit :f~u'·1et.. Detta kan vara nödvänd igt att framhålla enär vissa tekniska._:J anlä'g'g:qirtga'r planerats gemensamt för
.
:
?
båda byggnaderna, vilket även beträffan~e . lqyggekq!':\QFtin har a n,$etts vara
mest rationellt. Till denna framställnlhg foga~ , ää;för också motsvarande
framställning angående byggande av självstyre·~~ ~ <;l'-~'ra.
~
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Ritningar och arbetsbeskrivning har presenterats för Ålandsdelegationen
vid dess sammanträde i Mariehamn den 22 augusti innevarande år&
Av bilagda handlingar framgår byggnadsvolym, hotellets andelar i parkeringsanläggning och befolkningsskydd, beräknade byggnadskostnader - inklusive fast inredning - fördelning av byggnadskostnader per byggnadsar samt
rums program.
Från de nu beräknade byggnadskostnaderna, inklusive fast inredning,

100895.000 mark bör avdragas det ovannämnda för ritningar och förberedande
arbeten beviljade anslaget om 250.000 mark.
Landskapsstyrelsen får med hänvisning till · ovanstående vördsamt föreslå,
att Landstinget skulle till Åland sdelegationen göra följande framställning:
"Till Ålandsdelegationen
från Ålands landstingo
Ålandsdelegationen - - - - - - - - - - - - 250.000 mark.
Med hänvisning till ovanstående . samt närslutna bilagor får .Ålands landsting vördsamt,
med återkallande av landstingets den

30 mars 1966 dagtecknade anhållan om ändring av grunderna för Ålandsdelegationens
den 28 oktober 1964 fattade beslut rörande
extraordinarie anslag för anskaffande av
särskilda ritningar för en hotell- och
restauranganläggning i Mariehamn anhålla
om att Ålandsdelegationen skulle bevilja .
landskapet Åland ett extraordinarie anslag
om 100645.000 mark för uppförande av en
hotell- och restauranganläggning i Mariehamn med beaktande av ändring av tidigare
föreslagen

plac~ring.

Mariehamn, den 00000••· 1967.
På landstingets vägnar:

\l

Mariehamn, den 8 december 1967.
vägnar:
Lantråd

Landffikapskamrer

~~~~fio

-4Bil.agor:
Ritningar (gemensamma med framställning om självstyrelsegårclen).
Arbetsbeskrivning ( gemensam med

"

"

...... _

Kostnadskalkyler: 1) totalkostnader
· 2) · eg l :byggnadskostnader
· · 3) förcie.lningsplan per år
PM angående byggnadskostnaderna (gäller även självstyrelsegården)
J

Tidsplan
Stadsplaneförslag
Rums program
Landstingsmännen till kännedom:
Landskapsstyrelsens framställning Nr 14/64
Il

_.........

Nr 24/66.

(Ritningar, arbetsbeskrivnihg, stadsplaheförslag oph .r u msprogram medföljer
skilt).

