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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 11/1971-72 

Mot.nr 12/1971-72. med anledning av ltm. Göte Sundbergs m.fl. 

hemställningsmotion angående uppdrag för 

landskapsstyrelsen att vidtaga undersökning~ 

ar och andra förberedande åtgärder för byggan

de av en vägförbindelse över Labbsund i 

Geta och Bastö i Finström. 

Sedan Landstinget över nämnda motion inbegär t finansutskottets 

betänkande, f å r finansutskottet, s.orn i ärendet hört vägingenj ö:ren 

Anders Lindholm , härmed vördsamt anföra följande ~ 

Den av motionärerna föreslagna väg- och broförbindelsen skulle 

otvivelaktigt förb~ttra trafikförhålla ndena i Geta och Bastö området, 

bl.a. därigenom att vägen skulle förkor ta transporterna mellan södra 

Geta och Marieharnn. 

Frågan ä r dock huruvida ett sådant vägprojekt skall gss för e

träde framom utbyggnad a v kommunikationerna till bosättningsområ den 

inom samma region, vilka ännu saknar vägförbindelse till f asta 

Åland. Enligt vad utskottet erfarit skulle den nu ifrå gavarande väg

förbindelsen draga en kostnad om ca 450.000 mark, vilket om vägen 

bygges exempelvis under nästa år ytterligare skulle fördröja till

koms ten av andra planerade vägar i Geta området. 

För att kunna bedöma frågan om prioritering av olika vägprojekt 

måste ett vägbyggnads- och vägförbättringsprogram uppgör as och fö

reläggas landstinget. Till grund f'5r ett s ~idan t program borde 

finnas en inventering <:J.V alla de bebyggda omr å den som ännu saknar 

vägar. Ett sådant program kunde lämpligen i ngå i den l ångtidsbudgete

r ing, som utskottet efterlyst i sitt betänkande över fö rs ta tilläggs

budgeten för innevarande år. 

Innan ett s å dant program utarbetats har utskottet icke ansett 
det vara ändamålsenlig t att nu slå fast nå gon förhandsprioritering 

av förevarande vägprojekt. Emeda n des sutom planeringsarbetet kan genom·· 

furas på omkring ett halvt ä r, f å r utskottet i detta skede föreslå för

~astande av motionen. 

JVIed hänvisning till det ovan anförda f å r utskottet vördsaIJt före-

Slå' 

att motionen måtte förkastas. 

Mariehamn, den 11 april 1972. · 

På finansuts~~ar: , , .· ·; . (' 

Folke Woiv~ /,Wee ~ 
ordförande Sune Carlss 

sekreterar e 

Närvarande i utskottet ~ ordföranden Folke Woiva lin, viceordföranden 
Runar Wilen samt ledamö terna Elmer Jans son 1 Åke Barnberg och Knut 
Mattsson. 


