
Sþ. 44. Tillaga til þingsályktunar
uin brúargerðir á Barðaströnd.

Flm.: Gísli Jónsson.

Alþingi á lyk tar að skora á r ík isstjórnina að láta þegar á koinandi hausti setja 
b rú  á Haukabergsá á Barðaströnd og enn frem ur að láta setja b rý r  á Arnarbýlu 
og Móru á Barðaströnd hið allra  fyrsta, og eigi síðar en á næsta vori, og heimilar 
fé til þessara brúargerða úr ríkissjóði.

G r  e i n a r g e r ð .
Haukabergsá á Barðaströnd er skainint fyr ir  u tan túng'arð á Haukabergi, sem 

er fyrsti bær á Barðaströndinni, sem komið er að, þegar farið er vfir Kleifarheiði, 
aðalfjallveginn milli B arðastrandar og Patreksfjarðar. Leið þessi er mjög fjölfarin, 
enda að vetrarlagi svo að segja eina leiðin vestur yfir fjöllin af Barðaströndinui. 
Eiga Barðstrendingar m. a. að sækja yfir hana lækni til P a treksf ja rðar bæði suinar 
og vetur.

Næsti b a r  vestan heiðarinnar er Botn, en á niilli Jiessara bæja er 3 klst. ferð. 
Nú hefur það þráfuldlega komið fyrir, að menn, sem komið hafa vestan yfir heið- 
ina, hafa orðið að snúa við við Haukabergsá, af þeiin ástæðum, að áin hefur verið 
ófær, og því orðið að leggja a f tu r  á heiðina að Botni, hvernig sein veður hafa verið, 
eða, ef ekki hefur Jiótt fært að leggja af tur á heiðina, J>á að liggja úti við ána, þar 
til unnt væri að komast vfir hana. A sama hátt  hafa læknisvitjanir tafizt eða jafn- 
vel alveg farizt fyrir, þar eð ekki hefur verið unnt að kom ast vestur yfir ána frá 
Haukabergi. E r eigi sæmandi, að sveitin sé látin búa við slíka annm arka  degi 
lengur.

Hvað snertir Arnarbýlu  og Móru, Jiá verða báðar Jiessar á r  svo vatnsmiklar, 
einkum á haustin  og veturna, að þær stöðva umferð nni sveitina oft dögum sanian, 
enda hvað eftir annað legið við slvsi, Jiegar verið er að bröltast vfir þær þannig.

Það er því bráð nauðsyn 'ti l  þess, að rnái Jietta nái fram að ganga þegar á þessu 
þingi.


