
Sþ. 20. Tillaga til þingsályktunar
11111 briíargerð á Djúpá í Fljótshverfi.

Flin.: Sveinbjörn Högnason.

Alþingi á lyk tar  að leggja fy r ir  r ikisstjórnina, að hún láti setja brú á D júpá i 
J 'ljótshverfi strax og brúargerðinni á Geirlandsá er lokið, og heim ilar fé til þess úr 
ríkissjóði.

G r e i n a r g e r ð .

A þessu suniri er loks verið að selja brú á Geirlandsá, austan Ivirkjubæjarklaust- 
urs, og mun því verða lokið síðla sumars. Y erð u r  þá þjóðvegurinn fæ r b ifreiðum  allt 
að K álfafelli  í Fljótshverfi.  En þar austan við rennur Djúpá, vatnsfall,  sem er m jög 
illt v f ir fe rð ar  einatt, stórgrvtt í botninn og stramnhart. Sker það sveitina sundur, 
svo að þeir, sem austan við búa, eiga m jög erfitt um allar samgöngur. —  Væ ri hins 
vegar brú setl á Djúpá, opnast þ jóðvegurin n bifreiðum  alla leið að Skeiðarársandi, 
og væri það bæði ferðam önnum  og þeim, sem austan D júpár búa, til mikils hag- 
ræðis. —  Brúarstæði mun þarna gott skam m t ofan þjóðvegarins og uin enga stór- 
brú að ræða, sem setja þvrfti.

Virðist það alveg cinsætl, að hei)pilegast er og ódvrast  að setja brú þessa nú, er 
brúin á Geirlandsá er fullgerð, og nota til þess bæði m ótatim bur og annað, sem þar 
losnar þá. E r  þarna iim svo langa og d ýra  flutninga á slíku efni og áhöldum  að ræða, 
að sjálfsagt er a ð  hagnýta það eftir  föngum, þegar það er kom ið á staðinn. Enda 
getur aldrei orðið um langan tíma að ræða, hvort eð er, sem hægt er að draga að 
tullnæ gja  þeirri brýnu  þörf, sem þarna er á brúargerð á þjóðveginum  sjálfum .

Tillaga þessi er fram  borin nú á þessu þingi til að try g g ja  það, að allt efni og 
áhöld, sein losnar, er brúin á Geirlandsá er fullgerð, verði notað á réttan og hag- 
kvæ inan hátt við þessar fram kvæ m dir, en ekki flutt annað eða selt að verki loknu 
þar.


