
Ed. 45. Tillaga

til þingsálvktunar um sundhöll í Reykjavík.

Flm.: Jónas Jónsson.

Alþingi ákveður að leggja til sundhallarbyggingar Revkjavíkurbæjar 100 
þús. krónur, enda sé hún nothæf fvrir almenning eigi síðar en 1. okt. næstk. Að 
öðru leyti haldast skilyrði þau frá landsins hálfu, sem sett eru í lögum um sund- 
höll í Reykjavík, nr. 32 7. maí 1928.

G r e i n a r g e r ð .  •
Þegar Alþingi samþykkti lög um sundhöll í Revkjavík 1928, var það eitt af 

skilyrðum fyrir fjárveitingunui, 100 þús. kr., að verkið yrði fullbúið 1930. Þetta 
tókst ekki. Bærinn bvrjaði verkið síðar en við var búizt, og þegar húsið var 
fokhelt, var kreppan í alglevmingi; bærinn taldi sig ekki hafa efni á að lialda 
verkinu áfram, og hafði ekki formlega aðstöðu til að krefja ríkissjóð um fjár- 
veitinguna, vegna tímatakmarksins. Hér er því farið fram á endurveitingu á 
því fé, sem Alþingi 1928 veitti til þessa verks, i þvi skvni að flýta fyrir fram- 
kvæmd á nauðsvnlegu verki. Má telja sennilegt, að ekki þurfi miklu við að l)æta 
frá bæjarins hálfu, ef þessi fjárveiting nær fram að ganga.

Síðan 1928 hafa verið byggðar um 30 stærri eða minni sundlaugar víðs- 
vegar um land, fvrst og fremst á hverastöðum, en auk þess eru þær á tveim 
stöðum á Vesturlandi, Bolungavík og Xúpi, hitaðar með kolum á öðrum staðn- 
um, en raforku á hinum. I Vestmannaeyjum er nú verið að byrja á mikilli 
sundlaug við höfnina, og á að hita þar sjóvatn með kolaorku. Leggur hærinn 
út í þetta verk án þess að hafa enn fengið nokkurn stuðning frá ríkissjóði, eða 
loforð í því efni. Sýnir þetta hinn stóraukna áliuga þjóðarinnar fvrir sundíþrótt- 
inni. Ríkissjóður hefir stutt með fjárframlögum allar sundlaugar utan Reykja- 
vikur, sem nú eru fullgerðar. Reykjavik er nú í þessum efnum orðin langt á 
eftir öðrum landshlutum og hæjum með sambærilega aðstöðu. Tillaga þessi 
miðar að því, að þessu verki verði lokið fyrir byrjun næsta vetrar og að sund- 
liöllin í Revkjavík verði þaðan í frá ein af lielztu menningarstofnunum höf- 
uðstaðarins.


