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Selstrandarvegur: F rá  Kaldrananeshreppsvegi við Hálsgötugil út Selströnd, um 

Drangsnes og Bjarnarnes, að Kaldrananesi.

Fylgiskjal.

Kaldrananesi, 15. ínarz 1942.
Iláttvirti herra  forsa 'tisráðherra 1

Það verður með hverju árinu, sem liður, tilfinnanlegra, hversu erfitt oss veitir 
að koma í framkvæmrl allra nauðsynlegustu umbótum á vegum þeim, er hreppnum 
a.ð lögum er ætlað að sjá um. Nú liggur ríkisvegurinn innanfy r ir  Steingrímsfjörð 
norður í B jarnarfjörð  um Bala til Kaldbaksvíkur og áfram. Þ rá tt  fy r ir  þetta m un 
vera nál. 70 km. h in ir svokölluðu hreppsvegir. Er víða óhægt að leggja veg á þeirri 
leið. Vegna staðhátta verður íið halda við tveimur leiðum vfir B jarnarfjarðarháls  og 
allri Selströnd innan frá Hálsgötugili með sjó fram út og norður að Kaldrananesi. 
Þá hefur ekkert verið hægt að sinna neinum umbótum á vegum fram í dalina Goð- 
dal og Sunnudal, sem er þó aðkallandi nauðsvn. Því ærið eiga þeir dalabæ ndur erfitt 
mn aðdrætti. Væri þar fnll þörf um að ba'ta.

Það eru því tihnæli vor fyr ir  hönd hreppsfélagsins, að þér fáið þvi til vegar kom- 
ið: að vegurinn frá Hálsgötugili — þar sem ríkisvegurinn liggur norður yfir Bjarn- 
a rf ja rðarhá ls  — út Selströnd, um Drangsnes og B jarnarnes að Kaldrananesí, verði 
gerður að ríkisvegi.

Það, sem sérstaklega k nýr  oss til að biðja vður að skerast í þetta mál nú, er eitt 
með fleiru, að verið er :tð reisa frystihús á Drangsnesi. Sömuleiðis ráðgerðar hafnar 
hæ tur inn með Selströndinni. Vegna þessara fram kvæm da má vænta þess, að sú mikla 
fólksfjölgun, sem þarna á sér stað, haldist þar við eða jafnvel flvtjist líka að fólk. 
Það er eitt höfuðskilyrði þess, að þessi fyrirtæki dafni og þar með aukist lífsskil- 
yrði þess fólks, sem við þau er tengt, að góðar samgöngur skapist umhverfis þau, þó 
á landi sé. Hrepiisfclaginu verður ofviða að leggja í þá vegagerð, sem óhjákvæmileg 
er, ásamt umbótum og viðhaldi annarra  vega. Vegna kunnugleika yðar á s taðháttum 
þarna, þarf ekki frekari rökstuðning jiessa máls. Væntum vér liins bezta með fram- 
gang þess.
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