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Ärendemening
Öppnande av Lemströms kanal och svängbro för 

sjötrafik 2019

Motpart

Beslutande organ
Infrastrukturavdelningen Vägnätsbyrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Nord Lennart, 

Föredragande Lindfors Elin, 

Ärendemening Finansieringsansökan

Motpart

Beslut

Beviljas enligt godtagbar kostnadskalkyl, ett stöd 

som utgör 50 % av godtagbara kostnader för 

internationalisering, dock högst 1.762,15 euro. 

Enligt de ikraftvarande stödprinciperna berättigar 

inte kostnader för mässmaterial till stöd varför 200 

euro avdras från de stödberättigande kostnaderna i 

projektet. (5 N1) 

Beslutande organ
Näringsavdelningen Allmänna byrån Byråchef 

tjänstemannaföredragning

Beslutande Strand Susanne, 

Föredragande Åkergård Kenneth, 



Beslut

Ålands landskapsregering beslöt om öppnandet av 

Lemströms kanal och svängbro för sjötrafik år 

2019 enligt tidtabell nedan. Ordinarie 

öppethållningstid Lemströms kanal och svängbro 

öppnas för sjötrafik lördagen den 27 april 2019 kl. 

9.00. Ordinarie öppethållningstid under 2019 är: 

27.4 – 17.5 kl. 9.00 – 17.00 18.5 – 7.6 kl. 9.00 – 

19.00 8.6 – 11.8 kl. 8.00 – 22.00 12.8 – 22.9 kl. 

9.00 – 17.00 Bron öppnas vid behov för sjötrafik 

varje hel timme och hålls öppen i ca 10 minuter. 

För att bron ska öppnas ska farkost befinna sig vid 

kanalen före angiven öppningstid. Sjötrafiken 

prioriteras under den tid som bron hålls öppen. 

Broöppning på annan tid än ordinarie tid 

Kostnadsfri broöppning: Broöppning är möjlig 

kostnadsfritt även utanför ordinarie 

öppethållningstid på vardagar under perioden; 

islossning – 26.4.2019 samt 23.9.2019 – 30.11 

2019. De tider som gäller är måndag – torsdag kl. 

8.00 – 16.00 samt fredag kl. 8.00 – 14.00. 

Broöppning ska då på förhand, senast två timmar 

före begärd broöppning, beställas av kanalvakten. 

Öppnandet sker enligt ovan angivet system för 

ordinarie öppethållningstid. Avgiftsbelagd 

broöppning: Broöppning kan under perioden från 

islossning till isläggning erhållas, utöver tiderna för 

kostnadsfri broöppning, alla dagar kl. 06.00 – 

23.00 till en fakturerad kostnad av 80 € per 

öppningstillfälle. Kontakta kanalvakten senast 12 

timmar före önskad passage. Öppnandet sker 

enligt ovan angivet system för ordinarie 

öppethållningstid. Broöppning av sjötransporter av 

alarmnatur: Broöppning för sjötransporter av 

alarmnatur är undantagna och kan beställas av 

kanalvakten senast 30 minuter före broöppning, 

under perioden 27.4.2019 – 30.11.2019. 

Information Kontaktuppgifter till kanalvakten: 

telefonnummer 018-33731


