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I<.ULTURUTSKOTTETS

13ETi'\NKAN-

DE nr 3/ 1986-87 med anledning av ltm

Roger

Janssons m.f L hemställnings-

rnotion till landskapsstyrelsen angå.en--

de tillsättande av en planeringsgrupp
f\ir skapan<le av tillr<icldiga och ~inda

rnålsenLiga utrymmen för Alands han-

de ls!äroverk.
Landstinget har den 13 december 1986 inbegärt kulturutskottets yttrande över
nämnda motion. Utskottet, som i ärendet hört rektorn Viveka Häggblorn-Andersson
samt besökt

Al ands handelsläroverk, får i anledning

härav anföra följande,

I motionen sägs att Ålands handelsläroverk såsom Ålands 1yceums hyresgäst, har

betydligt mindre utrymmen än vad skolan behö\'er och \'ad so111 erfordras för en god
studie- och undervisningsrniljö,

varför en planeringsgrupp bör tillsättas a\· land-

skapsstyrelsen för skapande av tillräcldiga och ändamålsenliga utrymmen,

Kulturutskottet har vid sitt besök i skolan kunnat konstatera att handelsläroverkets
utrymmen inte tillnärmelsevis motsvarar skolans behov. Idag inryms de sammanlagt
125 eleverna pä ca 900 m2. Lokaler saknas bland annat för reklamundervisning och
försä1jnlngskunskap. Dessutom saknas ett klassrurn och ett grupparbetsrum, utrymme för privata samtal med eleverna samt tillräckligt antal toaletter. Utrymmen
för datakunskap, gymnastik och lunchser-vering sarnutnytt.ias med Alands lyceum

och skolan håller julfester och avslutningar i uppl1yr·ch lokaler utom skolbyggnaden.

Vid besöket kunde utskottet också konstatera c'.ltt den del av skolbyggnaden i vilken
Alands handelsläroverk inryms,

är i

byggnadstekn

undermålig. Alla fönster

dåligt skid: 1 klassrummen är kalla och dragiga 1 ventilationen är dålig

och byggnaden förefaller allmänt nedsliten. Utskottet konstaterade samtidigt att
arkitekturen för denna del av byggnaden varken utvEindigt eHer invi:indigt bidrar till
att göra skolmiljön inspirerande.

Kulturutskottet är alltså enigt med motionärerna om att handelsläro\·erket behöver
mer tidsenliga och ändamålsenliga lokaler och anser tKksä att en planeringsgrupp
bör tillsättas för ändamålet. Denna planeringsgrupp borde ha till uppgift att
noggrant utreda skolans nuvarande och framtida beho\' av lokaler samt att komma
med förslag till flera alternativa !ösningar.

Bland annat med tanke på hur starkt en skola förkn

ä.r utskottets principiella
sådant krav

at

varie skola bör

en egen byggnad. Ett

utskottets för

inte \ara orimligt för Ålands

indttnl

\'a_rfiir pl<mcring:>gruppen ocks~1 bör t;.:i

tredje största yrkesutbildande

ett

med sjäh:a skolbyggnaden,

alternati\· i beaktande .

Vid en utredning av det

rnotionen nä.mnda alternativet rned en om-· och/eller

Alands lyceurn anser

av de

angeläget att

utskottet det

behov beaktas

nuvarande och fram

som

byggnadens tekniska

hande!s!äroverkets, Planeringsgruppen bör samtidigt
förutsättningar för att i framtiden fungera som skolbyggnad,

Med

h~in\'isning

till

tet

an

att Landstinget ger landskapsstyrelsen
:1tt

tta en

grupp för skapande av

tilfr~kkHga

ändamålsenliga utrymmen
han de

och

f\Iands

rn\'erk.

Mariehamn den 6 januari 1987,

P& kulturutskottets

Susanne Eriksson

Närvarande vid ärendets a\'görande behandllng:

Sundback, viceordfö-

randen Gustafsson samt ledamöterna Fagerholrn 1 Lindho!m och Sundberg.

