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FINANSUTSKOTTETS betänkande N2 4/1960 med an

'--ledning av Ålands landskapsstyrelses framställning 

till Ålands landsting med förslag om utverkande 

av tillägg till extraordinarie anslaget för byg

gande av en bro över Marsund (10/1960). 
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget 

inbegärt utskottets utlåtande, har utskottet hört vägingeniören Bo 

Wilenius och får vördsamt meddela, att utskottet icke har något att 

påminna i ärendet, varför utskottet föreslår~ 

att Landstinget måtte ingå till Ålandsdelega

tionen med en sålydande framställning: 

"Till Ålandsdelegationen 
från Ålands landsting. 

Republikens President har den 25 april 1958 stadfäst Ålandsdelega

tionens beslut av den 18 februari 1958 angående beviljande åt land

skapet Åland av ett extraordinarie anslag om 58.000.000 mark för byg

gande av en bro över Marsund. 

Brobyggnadsarbetet överlämnades åt firman Allmänna Ingenjörsbyrån, 

från Helsingfors, som bland fem stycken entreprenadanbud~givare in
givit det lägsta anbudet, på grund av vilket entreprenadkontrakt teck

nades med en entreprenadsumma om 59.800.000 mark. Entreprenadanbud 

och ritningar hade godkänts av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 

2 oktober 1958. Utgifterna för ritningarna, som jämte en förhandsbe

räkning av kostnaderna för brobyggnadsarbetet utförts av firma Mon

berg & Thorsen, från Stockholm, har stigit till 1.753.456 mark. Här

utöver bör ännu beaktas utgifterna för särskilda mindre tilläggsarbe

ten ävensom å andra sidan vissa byggherren till godo företagna index

justeringar. Totalt har detta brobygge dragit en kostnad om 61.208,486 
mark. Den 28 oktober 1959 har i närvaro av representanter för väg-

och vattenbyggnadsstyrelsen byggnadsarbetena blivit slutsynade och 

godkända. 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller landstinget vördsamt , 

att Ålandsdelegationen måtte såsom tillägg till 

extraordinarie anslaget för byggandet av .·bro 

över Marsund bevilja landskapet 3.208.486 mark. 

Mariehamn den 15 mars 1960. 

På 
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finansutskottets vägnar: 

~olf 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lennart Mattsson, viceordfö

randen Evald Häggblom samt ledamöterna Clemes, Danielsson och 

Gunnar Häggblom. 
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T i 1 1 Å 1 a n d s d e 1 e g a t i o n e n 

från Ålands landsting. 

Republikens President har den 25 april 1958 stadfäst Ålands-

delegationens beslut av den 18 februari 1958 angående beviljande 

åt landskapet Åland av ett extraordinarie anslag om 58.000.000 
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mark för byggande av en bro över Marsund. 

Brobyggnadsarbetet överlämnades åt firman Allmänna Ingen j5ra.. 

byrån, från Helsingfors, som bland fem stycken entreprenadanbud 

givare ingivit det lägsta anbudet, på grund av vilket entrepren 

kontrakt tecknades med en entreprenadsumma om 59.800.000 mar k, 

Entreprenadanbud och ritningar hade godkänts av väg- och vatten-i 

byggnadsstyrelsen den 2 oktober 1958 . Utgifterna för ritningarna 

som jämte en förhandsberäkning av kostnaderna för brobyggnads-

arbetet utförts av firma Monberg & Thorsen, frän Stockholm , harj 

stigit till 1.753.456 mark. Härutöver bör ännu beaktas utgiften 

för särskilda mindre tilläggsarbeten ävensom ä andra sidan v issa 

byggherren till godo företagna indexjusteringar. Totalt har dett 

brobygge dragit en kostnad om 61.208.486 mark . Den 28 oktober 

1959 har i närvaro av representanter för väg- och vattenbyggnads 

styrelsen byggnadsarbetena blivit slutsynade och godkända . 

Med hänvisning till det ovan anförda , anhåller landstinget 

vördsamt, 

att Ålandsdelegationen måtte såsom till -

lägg till extraordinarie anslaget för byggan- ~ 

det av bro över Marsund bevilja land ska -
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pet 3 . 208.486 mark. 

Mariehamn den 17 mars 1960. 

På 

l~d11.z:_· 
ao 

Th. Zriksson 

talman. 

~~ 
-· Evald . Häg~rOm - . 

~,.-~~~-
Eliel Persson 

vicetalman . vicetalman. 
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