
P.lands landskapsnämnds 

framställning till Ålands landsting med förslag 

till til~ägg till ordinarie inkomst- och utgift 

. N:·o 9 /1950 .!. staten för landskapet ]land under år 1950 • 

Sedan landskapsnämnden överlämnade sitt -förslag till ordinarie 

inkomst- och utgiftsstat för landskapet under 1950 ha o~ständigheter, 

som då icke voro ]tända eller frågor, i vilka man. då ännµ icke kunnat 

fatta beslut, nu blivit avgjord~, föranlett nedan upptagna förslag 

till tillägg t 111 förenämnda . budget • . · 

B· UTGIFT. 

Egentliga utgift.er. 

Tredje huvudtiteln. 

Sedan det numera kunnat konstateras att polistillägg utgivas i 

riket för detta efter sa:mma grunder som senaste år, har landskaps-

nämnden ansett det självklart att sådana även skola utgivas i land-. 
skapet ~ch på ~a~ sätt som. i riket och därför upptagit nödigt an-

slag för ändamålet. 

Fjärde~vudtiteln. 

Hälso- och sjukvården. 

Ålands allmänna sjukhus. 



• . --- - - --------:-----.......--~-

D 0 d a et visat sig ofrånkomligt att ha 3 barnsköterskor 

sets barnbördsa.vdelning, har e·n tredje anställts och därför behöv 

l~gt tillägg här observerats. 

De vid sjukhusets b nb ar ördsavdelning ansta··1·1tla b arnmorskorna h a 

hos landskapsnämnden anhållit att få komma i åtnjutande av samma 

extra lönetillägg som sjuksköterskorna vid samma sjukhus, l.ooo ma 

per månad. I verkligheten föreligger inte samma skäl nu för barn-

morskornas del tid. som igare för sjuksköterskornas, men landskapsn" 

den har velat underställa ärendet Landstingets avgörande och får fa 

sin del föreslå att om e'tt ti11··· b . , agg ev:il Jas' detta med hänsikt t il 

likheten 1 arbetsuppgifter men olikheten i utbildningen borde b ev il 

jas icke blott barnmors1rorna - u~an- ä--ven barnsköterskorna och utgå rne 

600 mark till de förra och 300 mark till de senare per månad . Det 

föreslagna anslaget är beräknat efter dessa belop.p för hela året 

1950. Givetvis bör detta lönetillägg, som knappast nu mer än tidiga• 

re kommer att kompenseras, beviljas endast för ett år i sänder. 

Femte huvudtiteln. 

Undervisnings väsendet .• 

övriga läroinrättningar. 

Under landstingsbehandlingen av landskapsnämndens förslag till 

budget f O
··r 1950 har ans laget under 5 Ht. VII: '7, Främjande 

ordinarie 

av övrig -yrkesutbildning, genom något förbiseende bortfallit och 

den bristande överensst!immelsen mellan slutsummorna och delsummorna 

tt 
··k f 1 Genom detta misstag ,b le.V nå.ant anslag 

uppfattats som e ra ne e • o -

för detta ändamål ieke beviljat. Då det emellertid är ofrånkomligt 

av behovet för utredningen av frågan om inrättandet av en yrkesalro-

la för landskapet, har det här återupptagits. 

Sjätte h~vudtiteln. ----
Näringarnas -främjande. ; .. ----

Jordbruket och dess binäringar. 

i''ör täckande av omkostnader som föranledas av den jordbruksräk-

ning, som skall verkställas under år 1950, beräknas 300.000 mark 

vara av behovet. 

~~nde huvudtite~n. 

Kommunikationerna. -----
.Väghållningen. 

I denna tilläggsbudget har under huvudtitel VII kap. I mom. 11 

upptagits ett anslag om 50.000 mark för åstadkommande e.v en ände.måls-

enligare och tidens krav bättre rrotsvarande bussbyrå. 

Envar, oom någon gång besökt den nuvarande bus sbyrån, måste erkän-



11 \ t • 

na att densamma utgör en obehaglig fläck i 1 andskapets trafikväsen, 

En förändring till det bättre är ·ett krav , som v~rken ur den resan 

åländska allmänhetens eller ur · ' turistlig synpunkt utan åtgärd kan 

avvisas. Bus sbolagets försla~ (här b~f o ..1. ogat) till en provisorisk 

lösning av frågan måste d~rför hälsas m.ed. · · tillfredsställelse, om 

också de beräknade ko stnade.rria härför enligt landskapsnämndens ås ! 

äro för rundligt tilltagna och s-ålunda b d ·or e nedpressas, kanske ge 

hänvändelse till ~ndra g. årdsägar.e. - Da0 det anslag, som här skulle 

behövas, är helt·ny_tt har landskapsna··mnden i ngen kännedom om huru-

vida anslaget ko.mpenseras eller ej, men landskapsnämnden mr dock 
' 

- ensamma till landstin· då frågan är av stor betydelsA, vel-a' t bringad 

gets kännedom och ställning.stag'ande samt fo··r t 0 even uell atgärd. e· 

dan det måste . ans.es oformligt att lands ka.psnämnden via budgeten fra 

för ett behov utan att nämna ett .belopp för behovets tillfredsstäl· 

lande har landskaps.nämnden, om också med stor tvekan, i derina till• 

läggsbudget antecknat 50.ooo mark. 

· Som motiv för kompensation borde . rimligtvis kunna framhållas att 

i riket dyrbara järnvägsstationer byggas o.ch upprätthållas, ehuru 

järnvägarna städse visat svag r ·äntab ili tet och särskilt under senare 

år gått med avsevärd förlust, som täckts med statsmedel. Ur turist-

lig synpunkt, särskilt med tanke på utländska turister, vore varje 

' 

förbättring på området nyttig och helt säkert en ekonomis.1.r förde·l 

för såväl -landskapet som riket i sin helhet. 

I ... • ""' 

För staden Mariehamn, som planerar byggandet av en busstation, 

vore helt visst ett provisoriskt arrangemang välkommet, sÅ. att sta-

den finge tid på sig att först fullborda vattenledningssystemet och 

. . 
bygga foll{Skola. 

·r 

Tionde huvudtiteln. 

Den 1949 igångsatta undersökningen angående husbockens härjningar 

• , ' •I 

och försökan att kunna förhindra dem ha ansetts vara av stor bety-

delse' 'fcke blott f~ör . Kökar~ · däi> de äro förlagda, utan för hela skär-

. gården 0 ch även andra . tr~kter: som äro utsatta för dess angrepp, och 

1därför 
40 fortsätta tills verkligt ' positiva resultat ernåtts. 
I 

Av landskapsmedel har 70.000 mark begärts för ändamålet, och därför 

' . 
har det ta belopp här- uppta-g:i-t s. 

Landskapsnämnden anser att landskapsmyndigheternas, särskilt land-

skapsstyrelsens lokalfråga nu tillspetsats, så att förberedande åt-

gärder måste vidta.gas fö; bygga~de av en landskapsgård, inrymmande 



' \ tillräckliga iokaliteter för landstinget och landskapsnämnden. 

nödvändigheten härav har landskapsnämnden på ett påtagiigt sätt er. 

inrats, sedan landstinget beviljat anslag för och landskapsnämnden 

från detta års början anställt tre nya befattningshavare, som mås te 

beredas tjänsterum i de lokaliteter, som sedan 1939 stått till lana. 

,,, 1' 

skapsnämndens .förfogande, och redan f'öre de'& års ingång voro ru11. 

besatta. För utredning av frågan så att landat inget i budgeten f ör 

näs.ta år kan upptaga anslag till och besluta om uppgörande av rit -

ningar till en lands~apsgård motsvarande de nuvarande och för den 

närmaste framtiden beräknade behoven föreslås ett 50.000 marks an-

slag. 

Elfte huvu.dti~eln. 

Icke inkomstbringande kapitalutgifter. 

Av landslrapet disronerad statsegendom. 

För inlösen av vissa byggnader .på Bomar sunds gård föreslås 

870. 000 mark. 

Kommunikationerna. 

sedan ombyggnadsarbetena på M/S _Kökar numera kunnat närmare be-

räknas har den i huvudbudgeten upptagna approxima. ti va summan 500 .ooo 

mark yisat sig vara för liten och erfordrar ett tillägg om 350.000 

marl{. 

Tolfte huvudtit.eln. 

Inkomstbringande . kapitalu:tgifter • 

Ko.mmu.nika tio ne~ • 

för 1949 beviljades för Det anslag som i första tilläggsbudgeten 

., . 
arb etarb'0 städer· ·r0·r vägavdelningen kom icke till an-_ anskaf fning av 

la··mpliga byggander icke stodo till buds för inköp vändning, emedan 

" 

f·0··r' · 1·1·t·et f 'fäi igångsättande av ett bostadsbygge. och anslaget var 

kunna a' nvä~da~ för ändamålet och därför har landsalu, som skulle 

d ansett Ska··1· fö;eligga att återupptaga ifrågavarande anskapsnämn en 

slag, men till förhöjt belopp. 

I anslutning till vad ovan framhållits får landskapsnämnden vörd-

samt föreslå 

att Landstinget måtte fastställa nedan 

upptagna förslag till tillägg till landska-

pets ordinarie inkomst- och utgiftsstat un-

der 1950 och bemyndiga landskapsnämnden att 

upptaga för dess utjämnande erforderliga lån 



För s · l ag 

till 

tillägg· t"='ll ' ' ' ' . - . J. ordinarie inkomst..;. · och utg-3.-ft sstaten för landskapet 

·Åland under år ·-1950. 

=================================·====================================::: 

Kap. mom. A. INKOMST. 

Kapitalinkomster. 

I. Första~vdelningen. 

3. Lån ....................................... 4.511.700: -
'I: 

I kap. 4.511.700:-

I Avd. 4.511.700:-. ' . 

Summa i~omster mk 4.511.700:-
================================== 

B. UTGIFT. 

Egentliga utgifter. 

Tredje huvudtiteln. 

Polisvården. 

- '. 

r. Polisinrättningen i Mariehamn. 

1. Avlöningar: 

Polistillägg (försla.gsanslag) •••••••••••• 170.000:-

I kap. 170.000:-

/\ 

I' 

I 

I 

Avskrift. 

Till Ålands landskapsnämnd, 

"Marieharnn. 
J. i ' - • '.i 

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om högsta möjliga månatliga 

hyresbidrag för den planerade bussbyrån i Bendernas Hus och få vi 
• •• . l I ._, 1 ~ 4 ""1 ' r 1~ . 

~om nntiv härför framhålla följande; 

Behovet av en större bussbyrå har redan länge varit stort, utrym

met för såväl chaufförer, resgods som den väntande allmänheten är 

i -detta "nu -alldeles för litet~ Då vi nu er•b judits större lokalite-

ter i busstationens omedelbara närhet nämligen i Böndernas Hus där 

andelssla.kteriet eventuellt till vår disi:osition skulle ställa ett 
2 2 

utr-ymme om 23, 7 m för chaufförer och bagage och ett rum om 70, 2 m 

för den väntande allmänheten där möjligheter att erhålla mat före-
2 

finnes och dessutom 12,4 m för tvenne WC och en korridor. I hyra 

för detta begär andelsslakteriet 30.000 mark i månaden~ 

I och med en förflyttning av bussbyrån till Böndernas Hus skulle 

behovet av utrymme vara löst för en längre tid framåt och likaså 

skulle en bussbyrå i lokaliteten i Böndernas Hus fylla rätt stora 

anspråk, vilket man med beaktande av den stora turisttrafiken borde 

kunna fordra. Då vi anse att det även borde vara i landS:rapets in

tresse att hålla en ordentlig' bussbyrå ta vi oss därför friheten att 

anhålla om hyresbidrag emedan vi själva inte se oss ha möjlighet att 

erlägga en så hög hyra, men dock anse att tillfället att erhålla en 

lämpligare lokal för bussbyrån borde tas till vara när detta erbjudes 

till överkomligt pris. 

I 

I 



En liknande anhållan ha inle'.mnats till Mariehamns -staa. 

En rekommendation .från stadens hälsovårdsnämnd bi.fogas. 

Mariehamn den 4 februari 1950. 

Bert Andersson Rafael Wirta.nen 

Ordf. 1 Bert Andersson~ co. . ' Ordf. 1 chaufför.föreningen, 

Avskri.ftens riktighet bestyrker; Mariehamn, å landskapsstyrelsens 

registratorskontor, den 18 februari 1950. 
.. 

Ex officio: 

Registrator \\ . ·~ 
~-9_: ____ \-~ 

Anne-Maj 

.. 

... ! 

Avskrift . av avskri.ft. --
I n t y g. 

på be.gäran intygas härmed, att lokalen i Böndernas hus om c:a 

150 kvm. golvyta och inrymmande alla nutida bekvämligheter och vil

ken är avsedd att användas till byrå för samtliga på fti.land varande 

busslinjer, till alla delar motsvara de fordringar man kan ställa 

på en sådan byrå, samt efter våra förhållanden både vad komfort och 

utrymme beträffar, reder sig i många år framåt eller till dess att 

staden bygger sitt för ändamålet planerade hus, varför den nu i Bön

dernas hus planerade bussbyrån ur hälsovårdssynpunkt till alla delar 

kan förordas. 

Några jämförelser mellan den nuvarande byrRn och den i Böndernas 

hus planerade, kan knappa.st göras, lika litet som man kan tänka sig 

att ta en:Dt turismen förrän bussbyrån erhållit en ändamålsenligar~ 

lokal. 

Mariehamn, den 4 februari 1950. 

Viktor Arvids son 

Viktor Arvidsson 

Hälsovårdstillsyningsman 

Avskriftens riktighet bestyrka; 

Greta Jansson Birger Eriksson 

Avskri.ftens av avskrift riktighet bestyrker; Mariehamn, å land

skapsstyrelsens registratorskontor, den 18 februari 1950. 

EX officio ! 

Registrator ~~~'_:b~ i]_~ 
. Anne-~~:~hlblom 
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Kap. rann.. 
.2 9 

-
II 

polisväsendet på landet • 
• 

. 
1. Avlöningar: 

. • 2.'700:-Beklädnadshjälp åt 1 st~ · polis ••••••••••••• 

. 
polistillägg (förslagsanslag) ••••••••••••••• 252.ooo:-

.. 
III H~. 424.700:-

FJärde· huvudtlteln. 

II. Äl å.nds ~änna sjukhus. 

1. Avlöningar: 

1 barniGterska . . .... : •••••••••••••• .•••••••••• : 114.600:-

· · · · • · ·· · ·Tilläggsarvode 600 mark per barnmorska och 

300 ma~k per barnsköterska och månad •••••• 32.400 :-

II .Jrap •. 1.4'7 .ooo:-

IV Ht. 14'7.000:-

'Femte huvudtiteln. 

Upplysningsväsendet. 

VII. övriga._!.äroinrättningar. 

'7. Främjande. av yrke sutb ildning • • • • • • • • • • • • • • . 250. ooo: -

VII kap. 250.000:-

V Ht. 250.000:-



... 
Kap. mom. Kap. mom. 

Sjätte huvudtiteln. utsättningar för uppgörandet av ritnin-

rrr. . ' I ., A e • f ~ • • • W .-, • 

Jordbruket~ dess binäringar. gar till en lands ka~gård med lokaliteter 

11. Kostnader föranledda av 1950 ~rs jordbruks- för landstinget och landska.psnämnden ••••• 50.000:- ,. 

räkning .............. -.• ................ . 300 .ooo :- I kap. 120.0 O:-

.III kap. 300.QOO:- X Ht. 120.000:-

VI Ht. 300 .oo.o:- ~lfte huvudtiteln. 

.i Sjunde huvudtiteln. Icke inkomstb~ingande kapitalutgifter. 

Kommunikationerna. VIII. Av landskap~t d~sponerad 'statsegendom. - . . '··-

I. Väghållningen. 
•. ~ , ..-.-.o:---~~~-

1. Inlösen av vissa byggnader på Bomarsunds gård 870.000 :-

11. Bi!=lrag till hyra. för .buS.~byrå . . . . . . . . . . . . . 50.000: -
VIII kap. 870.000:-

XI Ht. 870.000:-
I kap. 50.000:-

Tolfte huvudtiteln. 
VII. Sjökommunikationerna. 

4. Ombyggnad f!-V M/S . Kö kar •••••••••••.. .••••••• 35o. 000: 00 

Inkomstbringande kapitalutgifter. 

v. Kommunikationerna. 
VII kap. 350.000:-

VII Ht. 400.000:-
1. Arbetarbostäder för vägavdelningen (reser-

Tionde huvudtiteln. 
vationsanslag) •••• .••••••••••••••••••••• 2.000.000:- . 

V kap. 2.00 0.000:-
I. Diverse anslag. 

XII Ht. 2.00 0 .ooo : -
18. Undersökning av husbockens härjningar •••••• 70.00 :-

19. Utredning av utryminesbehovet och övriga för-
surnna utgifter mk 4.511.700:-
=============================== 



... 

Mari ehamn den 9 feb:ruari 1950. 

På landskapsnämndens vägnar: 

Lantråd ~~~~·· ~" 
--Vikto~ ~t~~ndfält . 

. \ 

Lanaskapskamrer 

Werner .B;ker 

' • , '· -7 
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