
Sþ. 114. Tillaga til þingsályktunar
um brúargerð á Eldvatn í Meðallandi.

Flm .: Gísli  Sveinsson.

Alþingi á lyk tar  að skora á r ík isstjórnina að láta á jiessu ári gera brú á Eldvatn í 
Meðallandi og heim ilar til þessa nauðsvnlegt fé úr ríkissjóði.

G r e i n a r g e r ð .

Eldvatnið í Meðallandi er á a lfaraleið  allra þeirra, er fara uin frem ri byggðir  
sveitanna milli  M ýrdalssands og Skeiðarársands, hvort sem innsvcitismenn eru eða 
lengra að komnir. Meðallandið er nú einangraðasta sveitin í Skaftafe l lssýslu  
að því leyti, að s já lf  þ jóðbraut Suðurlandsins liggur þar allfjarri,  og verður þvi sem 
fyrst  að hefjast handa 11111 akfæ ran  veg þangað, til þess að kom a sveitinni í lífræ nt 
sam göngusam band við aðra hluta héraðsins og þar með aðalflutningaleiðirnar.

M eðallandsvegur er nú þegar áætlaður, enda í tölu þjóðvega, og á þessu ári er 
veitt nokkurt fé til þess að hefja  þar fram kvæ m dir; einnig eru ráðgerðar sm ábrýr á 
þeim vegi, en í Meðallandi er Eldvatnið mesta ófæ ran og er nú farið  á ferju. Tiltölu- 
lcga aðgengilegt er þó að gera brú á það vatnsfall  á fleirum  en einum stað. Rennur 
]>að um byggðin a sjálfa  og er á hinni fyr irh u gu ð u  Meðallandsbraut, en henni er ætlað 
hvort tveggja, að tengja þessa sveit við Skaftártunguna og Síðuna.

.ýhugi er nú m ikill  í héraði, eins og gefur að skilja, fy r ir  góðri og skjótri  lausn 
])essa m ikilvæ ga samgöngumáls, svo sem einnig vegam álastjóra  er kunnugt um. Nú 
þ vk ja  vera ráð á fram lögum  til framkvannda í landinu, og m á þá sízt gleym a því, 
sem er lvftistöngin undir a fkom u atvinnuveganna úti um byggðir  landsins og lik- 
legast er til þess að halda sveitafólkinu við sitt, en það eru hinar nauðsynlegustu  og 
sjá lfsögðustu samgöngubætur, eins og á sér stað um vega- og brúargerðir  í Skafta- 
l'ellssýslu. Er nú og réttilega hent á, að búendur á þessurn stöðum eru fúsir  til þess 
að vinna að þessum verkum , og óvenjulega m ikill  tr jáviðu r  berst einmitt á þessum 
tíma að landinu, sem sé hinn m ikli  v iðarreki á fjörur, en a llm ikið  a f  honum  er vel 
nottueft og nærta>kt til hrúargerða þar evstra.


