
KULTURUTSKOTTBTS betänkande N9 1/1947 med anled···· 

ning av landstingsmannen Hj. Bolmqvists petition o::i. 

Ng 1/1947. undersökandet av möjligheterna att i Marichamn .in.·· 

rätta ey- t.t internathem för landsbygdens sko:;.:u.ngäom} 

som be söker Planas lyceum. 

iVtskotte t, som fö rehaft ärendet ti 11 behandling, får vördsamt anfijl'a. 

följ ande ~ 
.Föreliggande initiativ bör hälsas med allra största tillfreasställel-

se. Känt är, att inkvarteringsfrågan för landsbygdens elever bereder 

dera s föräldrar och målsmän allvarsamma bekymmer och ställer sig sarr..ti ·

digt ekonomiskt synnerligen betungande~ Inrättandet av e,tt elevhem i 

stade n vore säkerligen ett rätt steg för att bemästra dessa sv3righeteJ'.'o 

samtidigt som det ta internathem skulle bidraga. till att löso. inkvarter·~_nga 

fråg an som sådan, skulle fästandet av en kompetent ledning för interna ·-

tet erbjuda möjligheter, att eleverna erhölle all nödig omvårdna d och 

des sutom hjälp med· läxor och hemuppgifter. 

Utskottet eft e rlys0r en grunnlig utrenning RV fr~~Rn i hela dess vi ddo 

Ett studium av dylikn internathem på and ro. orter kunde ge värd e full o. upp

sllag för planens realiserande. Vidare måste behovet från lo.ndsbygdens si~ 

da närmare undersökas för att kunna bestämma internatets storlek o-0s.v. 

Otänkbnrt vore det väl inte, att ordinnrie landskapsmedel kunde anslås 

för ändamålet, då man jämför de förmåner l&ndsbygdens elever mångenstädes 

i rikethri. genom rabbtt1?iljett8r på statens-järnvägar, förmåner som inom 

l~ndskape t ej stå till buds~ Mnn kunde t.o.m. tänkn sig, att skolbuss 

insättes för att direkt tjäna l andsbygdens behov i detta avseende, åt

minstone tills det planerade elevhemmet kommer till stånd. 

Hänvisande till vad ovan framhållits föreslår utskottet, 

att l andskapsnämnden erhåller i uppdrag att undersöka 

möjligheterna att åstadkomma ett internathem för ungdom, 

som besöka Ålands lyceum för att därmed underlät t a möj

ligheterna för l andsbygdens skolungdom att studera vfild 

l andskapets lärdomsskola. 

Mariehamn den 

Närvarande: ordföranden Lennart Mattsson och 1s drunöterna Hugo Carlsson 
och Jan Erik Eriksson .• 


