
FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 

nr ll / 1986-87 med anledning av ltm 

Curt Carlssons m.fl. hemställnings

motion till landskapsstyrelsen om un

dersökning av utvecklande av trafiken 

tiH Äppefö. 

Landstinget har den 21 november 1986 inbegärt finansutskottets yttrande över 

motionen. Utskottet, som i ärendet hört överingenjören Anders Lindholm, får 

anföra. följande. 

I motionen föreslås att landskapet, sedan en bro byggts över HäJJösund tiH Isaksö, 

anlägger väg över Isaksö? färjförbindelse till Arnholm samt väg och brobankar 

vidare till Äppelö. 

För närvarande upprätthålls trafiken till Äppelö med hjälp av en mindre frigående 

färja som trafikerar på beställning. Turen tar ca 35 minuter. Dessutom är en 

oljebekämpningsbåt stationerad vid HäHö brygga och den kan användas vid t.ex. 

sjuktransporter. 

Under flera år har frågan om byggandet av en bro över Hällösund i Geta varit 

föremål för behandling i landskapsstyrelsen och landstinget. Finansutskottet berör

de frågan senast i samband med behandlingen av landskapets ordinarie årsstat för 

år 1987. Där konstaterades att vattendomstolen lämnat sitt tiHständ tiH byggandet 

av en bro och att några formella hinder därför inte fanns~ men att för 

bron var av den storleksordningen att dess finansiering bör inordnas i planeringen i 

samband med långtidsbudgeten. 

Det är oklart när bron kommer att byggas. Det i motionen 

föreslagna projektet innefattande vägar, broar och bankar samt färjfästen för en 

förbindelse rnellan Isaksö Äppe!ö. En förutsättning för genomförandet a\' 

projektet att det finns en bro över HäHösund och enligt utskottes åsikt är det 

därför inte motiverat att mer ingående diskutera ändamålsenligheten med förslaget 

i det här skedet. Först när bron är byggd kan det bli aktuellt att göra en bedömning 

av den bofasta befolkningens på Äppelö behov av förbättrade trafikförbindelser. 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget förkastar hemställ

ningsmotion nr 1/ 1986~87. 
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Mariehamn den 31 mars 1987. 

På finansutskottets vägnar: 

Roger Jansson 

ordförande 

Elisabeth Nauder 

sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Roger Jansson, vice

ordföranden Olof Jansson samt medlemmarna Lundberg, Sundblom och Tuominen. 


