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FINANSUTSKOTTETS betänkande nr 13/1969-

70 med anledning av l andstingsmannen Gus
tav Adolf Bomans m.fl. hemställningsmotion 
angående åtgärder för en bank- och broför

bindelse mellan Kurnäs och Töftö och en 

väg över Töftö i Vårdö kommun. 

Sedan Landstinget inbegärt finansutskottets utlåtande med anledning 

av motionen får utskottet 9 som i ärendet hört vägingenjören Anders Lind

~olm och landstingsmannen Gustav Adolf Boman, härmed anföra följande: 

Senaste sommar lät landskapsstyrelsen flygfotografera de delar av 

Vårdö kommun som är aktuella för en vägförbindelse till kommunen. Enligt 

det kontrakt som l andskapss tyrelsen uppgjort beträ ffande ifrågavarande 

Jca1-'tmaterial skulle kartorna levereras till _vägavdelningen först under 

hösten,varefter det slutliga projekteringsarbetet påbörjas. Vissa bot

tenundersökningar har utförts mellan Ku.rnäs och Töftö, medan kostnads

kalkylen för det andra alternativet kommer att uppgöras helt på basen av 

kartmaterialet. Enligt vägingenjörens .åsikt skulle den slutliga utred

ningen jämte nödiga utlå tanden och tillstånd kunna läggas fram för an

slagsäskande i samband me d 1972 å rs budget, vilket även har förutsatts 

i den finansplan för större investeringar, som landskapsstyrelsen bilagt 

budgetframstä llningen f ör år 1970. 
Finansutskottet h a:r· tagit del av den skrivelse, som ett stort antal 

vårdöbor överlämnat till landskapsstyrelsen och har därvid konstaterat 

att en större del av befolkningen i Vårdö stöder alternativet Kurnäs

Töftö. Utan att före gå landskapsstyrelsens stä llningstagande i frågan 
vill utskottet dock understryka vikten av att nödig hänsyn tages till 
denna opinionsyttring . 

Enligt vilket alterna tiv en fast vägförbindelse mellan Vårdö kommun 

och fasta Åland skall dragas ä r en fråga, som icke berör endast Vårdö 
utan är av intresse även för flere andra kommuner. På grund dä r av blir 

. vägprojektet anhängigt av den. pågåe nde regionplaneringen, kommunreformen 
och skolreformen. För dessa planeringsuppgifter verkande organ borde där

för ges tillfä lle att uttala sig över de olika alternativen. 

Utskottet har i detta skede av utredningen icke ansett sig kunna ta
ga ställning till strä ckningen av en fr runtida fast vä gförbindelse till 

I Vårdö men anser att l andskapsstyre lsen om möjligt borde på skynda utred
ningsarbetet så 9 att e tt principiellt ställningstagande kan göras i sam
band med budgetbehandlingen instundandG höst. 

Med hänvi sning till det ov an c.rnf örda f å r utskotte t vördsamt före slå 

··". 

a tt Landstinget måtte h emstä lla att land

skapsstyrelsen ville påskynda utredningsar

bete t på en fö rbä ttrad vägförbindelse mellan 



Mariehamn1 den 7 

3-l 'l 
-2-

Vårdö och fasta Åland och så snart utred-

ningen är slutförd vidtaga därav föran

ledda åtgärder, 

april 1970/ 
På fina~ttet~ vägnar: 

·U?~dc~~ 
Folke \\Joivalin 

ordförande 

sekreterare, 

Nä rvarande i utskottet: ordföranden Folke Woivalin 1 viceordföranden 

Harry Lindfors s amt l e damö t erna Bertel Söderlund 1 Georg Wideman och 

Runar V-Ji len. 


