1986-87 Lt - Ls meddelande nr 2.
LANDSKAPS STYRELSENS
MEDDELANDE
till Landstinget med anledning av
landstingets
hemställan
med
anledning av ltm Roger Janssons
m.fl. spörsmål nr 1/1986-87.
stinget

har

i

anslutning till landskapsstyrelsens svar med

ledning av ltm Roger Janssons m.fl. spörsmål angående utvidgandet av hotell Arkipelags restaurangservicerörelse till utrymmen
utanför hotellfastigheten och vilka åtgärder landskapsstyrelsen
r vidta med anledning härav hemställt om att landskapsstyrelsen bör ompröva styrelsens för Arkipelag beslut att upphyra
estaurang Club Marin, varvid landskapsstyrelsen bör säkerställa
tredje parts (Mariehamns seglarförening i.f) rätt och fördel samt
att

landskapsstyrelsen

i

bolagsordningen

för Arkipelag Ab bör

nta begränsningar för bolaget att, så länge landskapet är
huvudsaklig ägare av bolaget, bedriva hotell- och restaurangverksarnhet utanför Ålands turisthotell.
Landskapsstyrelsen anser att det hade varit ändamålsenligt om
frågan om utvidgandet av rörelsen utanför fastigheten Ålands
Turisthotell hade förelagts landskapsstyrelsen
avtal tecknades av rörelsen.

för prövning före

Landskapsstyrelsen har med anledning härav i bolagsordningen för
nybildade Hotell Arkipelag Ab intagit följande:
~Föremålet för bolagets verksamhet är att
bedriva härbärgeringsoch förplägningsrörelse samt övrig därmed sammanhängande verksamt i fastigheten Alands turisthotell på
tomt nr 3-XI-Storängen.
Dessutom skall bolaget säkerställa nödig praktik för eleverna vid
. Alands hotell- och restaurangskola."
För att säkerställa en smidig övergång mellan drift av rörelsen i
landskapets och bolagets regi har även intagits en bestämmelse
att bolaget kan överta rättigheter och skyldigheter som den 31
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ernber 1986 åvilade rörelsen vid Ålands hotell- och restaurangskola även till de delar fråga är om verksamhet som bedrivs
utanför turisthotellet.
Vid förhandlingar med Mariehamns seglarförening r.f. angående
hyresavtalet för
restaurang Club Marin har framkommit att
reningen på det bestämdaste vidhåller att
avtalet skall
fullföljas.
Landskapsstyrelsen har med anledning av detta vid omprövning av
ärendet ansett att avtalet med Mariehamns seglarförening r.f.
inte kan hävas så att föreningens rätt och fördel säkerställes,
varför inga ytterligare åtgärder bör vidtagas i detta skede.

Marieharnn den 4 maj 1987
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