
Sþ. 49. Tillaga til þingsályktunar
um kaup á sérstakri gerð bifreiðar til fólksflutninga undir Ólafsvikur-Enni.

F lm .: B jarni Bjarnason.

Alþingi ályktar að heimila rikisstjórninni að láta kaupa beltisbil, sem gangi undir 
Ólafsvikur-Enni tii fólksflutninga m illi Ólafsvíkur og Hellissands.

G r e i n a r g e r ð .
í kauptúninu Hellissandi og nágrenni þess búa um 450 manns. Bílvegasamband 

er ekki við aðra staði, en sjóleiðin  til Ólafsvíkur það löng, að sá kostur hefur verið 
valinn að fara þangað á hestum eða gangandi, en þar hefst bílfæ r vegur. Vegalengd- 
in m illi kauptúnanna er um 8 km, og er y fir  urð að fara undir Ólafsvíkur-Enni á atl- 
langri leið. Er teið þessi illfær og hættuleg, þegar hásjávað er. Vegleysa þessi er þó 
eina leiðin, sem farin er að og frá kauptúninu. Þelta getur ekki talizt forsvaranleg 
aðbúð, þegar titið er lil þess, hvernig samgöngukerfi landsins er þó orðið. Þar til úr 
slíku vegaleysi verður bætt á varanlegan hátt, mætti til bráðabirgða m ikið greiða 
fvrir ferðafólki með því að táta þar til gerða bifreið flvtja  það y fir  þann hluta leið- 
arinnar, sem ekki er fær venjulegum bifreiðum . Er þeim mun nauðsynlegra að bæta 
eitthvað úr, þótt ekki sé á varanlegan hátt, þar sem vitað er, að enn dregst nokkuð, 
að kauptún þetta verði tengt við bílfæra vegi. Mér er kunnugt um, að hreppsnefnd 
Ólafsvíkurhrepps og Neshrepps hafa mikinn áhuga fvrir einhvers konar um bótum  á 
])ví illa ástandi, sem fólk  þarna á við að búa í þessu efni, og munu þær hafa átt tal 
um málið við vegamálastjóra, en þar sem ekkert hefur verið gert í málinu, leyfi ég 
mér að bera fram þingsályktunartill. þessa. Eg vænti þess fastlega, að gerð verði til- 
raun í þessa átt með sérstakri bifreiðategund, sem þá gæti um leið kom ið til hjálpar 
á Fróðárheiðarvegi að vetrarlagi, þegar snjóar hindra um ferð, enda er þá minnst um- 
ferð m illi kauptúnanna.


