
Ed. 309. Nefndarálit [121. mál]
um frv. til l. um húsnæði fyrir félagsstarfsemi.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin fékk frv. þetta til meðferðar og sendi það félagsmálaráðuneytinu til
umsagnar. Svar barst frá ráðuneytinu, og einnig kom umsögn um frv. frá húsnæðis-
málastjórn.

Nefndin mælir með því, að frv. verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 12. marz 1958.

Alfreð Gíslason,
form.

Karl Kristjánsson,
fundaskr.

Sigurður O. Olafsson,
frsm.

Friðjón Þórðarson.Eggert G. Þorsteinsson.

Fylgiskjal I.

FÉLAGSMÁLARÁÐUNEYTIÐ
Reykjavík, 12. marz 1958.

Ráðuneytinu hefur borizt bréf heilbrigðis- og félagsmálanefndar efri deildar Al-
þingis, dags. 25. febr. 1958, þar sem óskað er umsagnar ráðuneytisins um frumvarp
til laga um húsnæði fyrir félagsstarfsemi.

Húsnæðismálastjórn mun hafa haft þetta mál til athugunar og talið, að umrætt
húsnæði væri ekki íbúðarhæft án verulegra endurbóta og falli því ekki undir lög nr.
10/1957, um afnot íbúðarhúsa í kaupstöðum.

Ráðuneytið telur varhugavert að undanþiggja þetta húsnæði ákvæðum laganna
á þessum forsendum, en þar sem hér er um að ræða fjölmennt landssamband, sem
er brýn nauðsyn á að fá þessa eign sína til afnota fyrir starfsemi sína, vill ráðu-
neytið mæla með frumvarpi þessu.

Hannibal Valdimarsson.
Hjálmar Vilhjálmsson.

Til heilbrigðis- og félagsmálanefndar efri deildar Alþingis, Reykjavík ..
Fylgiskjal II.

HÚSNÆÐISMÁLAST JÚRN
Reykjavik, 7. marz 1958.

Á fundi húsnæðismálastjórnar, þann 6. þ. m., var bókað eftirfarandi:
"Framkvæmdastjóri lagði fram eftirfarandi umsögn um ástand hússins nr. 3

við Fríkirkjuveg í Reykjavík:
"Til þess að gera húsið íbúðarhæft, þyrfti að fara fram málning og veggfóðrun

á öllum herbergjum, lagfæring á dúkum og nokkur aðgerð á eldhúsi niðri. Í rishæð
er möguleiki á öðru eldhúsi, en þar vantar eldavél og skápa og bekki. Þessar tvær
íbúðir yrðu að vera saman með inngang og forstofu. Þessi aðgerð gæti kostað 30-
50 þúsund krónur.

Utan er húsið með ryðbrunninni járnklæðningu, sem þyrfti að endurnýja. Hversu
mikið sú aðgerð mundi kosta, er ekki hægt að áætla nema með nákvæmari athugun
en ég hafði aðstöðu til að gera."

Eggert G. Þorsteinsson bar fram eftirfarandi tillögu til ályktunar til heilbrigðis-
og félagsmálanefndar Ed. Alþingis í tilefni af lagafrumvarpi varðandi umrætt hús,
sem nú liggur fyrir þinginu:

Með tilliti til umsagnar framkvæmdastjóra Húsnæðismálastofnunar ríkisins um
ástand hússins nr. 3 við Fríkirkjuveg, Reykjavík, ályktar húsnæðismálastjórn, að
eftir atvikum sé rétt að mæla með því, að umbeðin afnot Vinnuveitendasambands
Íslands af húsinu verði leyfð."

Tillagan samþykkt samhljóða."

Þetta tilkynni st yður hér með.

Virðingarfy lIst,

f. h. húsnæðismálastjórnar,

Halldór Halldórsson.

Til heilbrigðis- og félagsmálanefndar efri deildar Alþingis, c/o hr. alþingis-
maður Alfreð Gíslason.


