
Nd. 240. Frumvarp
til laga um eignarnámsheimild á landi við Skerjafjörð.

Flm .: Héðinn Valdimarsson, Magnús Jónsson, Pétur Halldórsson.

1. gr.
Bæjarstjórn Reykjavíkur er heimilt að láta taka eignarnámi um 80 hektara 

landsvæði, sem hggur suðvestan i og vestan við Öskjuhlíð hér í bænum, en land- 
svæði þetta er nú þinglesin eign The Harbours and Piers Association.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

í landi þvi, sem hér um ræðir, liggur hin svonefnda Nauthólsvík, og önnur 
vík er og i strandlengjunni i þessu landsvæði, en báðar þessar vikur eru mjög 
vel fallnar til sjóbaða. Eins og nú er komið hefir Reykjavikurbær engan við- 
unandi stað til sjóbaða. Úti í Effersey er golusamt og sjórinn talsvert óhreinn 
vegna rennslis úr innri höfninni. Sjórinn við ströndina inn með Laugarnesi er 
og óhæfur til sjóbaða, en útfiri svo mikið i Kleppsvíkinni, að erfitt er um ajó- 
böð þar.

Tvær umræddar víkur i strandlengjunni við Skerjafjörðinn eru langbeztu 
og nálægustu staðirnir til sjóbaða, enda hafa Reykvíkingar sótt þangað til sjó- 
og sólhaða i hundraða tali undanfarin sum ur, og fer það hraðvaxandi með hverju 
ári. Suðvesturhluti Öskjuhlíðarinnar liggur í þessu umrædda landsvæði, og er 
þar víða mjög skjólasamt og tilvalið svæði til útiveru á sumrum.

Reykjavík er það þvi mikil þörf að fá landsvæði þetta til afnota til útiveru 
fyrír bæjarbúa og sól- og sjóbaða, þegar þannig viðrar á sumrum.

íþróttafélög bæjarins hafa lagt mikla áherzlu á, að bærinn fengi landsvæði 
þetta til umráða, og hefir í. S. !., samkvæmt áskorun frá öllum íþróttafélögum 
og skólum bæjarins, ritað bæ jarstjórn Reykjavíkur bréf fyrir meira en ári síðan 
og í því skorað mjög eindregið á bæ jarstjórn R eykja\íkur að koma því til leið- 
ar, að bærinn fengi um ráð yfir þessu landi.

Það kann að þykja vafasamt, að bærinn hafi þörf fyrir allt þetta land í þeim 
tilgangi, sem að fram an greinir. En því er nú til að svara, að um leið og nota á 
sjóinn undan landi þessu til sjóbaða verður að fyrirbyggja, að bvggt verði á 
landinu í grenndinni með skolpræsum út í sjóinn rétt hjá baðstaðnum.

Ennfrem ur er Reykjavik i aðkallandi þörf fyrir ræktanlegt land í námunda 
við bæinn.

Þess má geta að Iokum, að landsvæðið er nú í eign útlends félags, svo sem 
1. gr. segir. Félag þetta hefir ekki, samkvæmt landslögum, heimild til að eiga 
landið. Það hefir aldrei verið hirt um land þetta til ræktunar, heldur hefir það 
verið notað til hagbeitar undanfarin ár.

En Reykjavík er, svo sem áður segir, í aðkallandi þörf fyrir þetta óræktaða 
og ónotaða land.

. Samþykkt var á bæ jarstjórnarfundi Reykjavíkur 16. þ. m. að fela bæjar- 
ráðinu að koma þessu máli á fram fæ ri við Alþingi, og er frv. flutt samkvæmt 
tilmælum þaðan.


