
Sþ. 82. Tillaga til þingsályktunar
um  sím alagningar í Jlarðastrandarsýslu .

F lm .: Gísli Jónsson.

Alþingi á ly k tar að skora á rík iss tjó rn in a  að láta nú þegar gera a llar nauð- 
synlegar ráðsta fan ir til þess, að sími verði lagður hið b ráðasta  um  eftirfarand i 
ttyggðir í B arð astran d arsý slu :

1. F rá  V attarnesi í M úlahreppi að Skálm arnesm úla.
2. F rá  Reykhólum  að Stað á Revkjanesi.
3. F rá  B ildudal uin Suðurfirði.

G r e i n a r g e r ð .
Alþingi hefu r með löguin nr. 3(5 28. jan . 1935 sam þykkt, að leggja skuli a llar 

þæ r sím alinur, sem um  getur í ofan ritað ri þáltill. Með sömu lögum ákveður Alþingi, 
að sem næst fim m tíu að ra r s íinalínur skuli einnig lagðar víðs vegar um  landið. 
Langsamlega flestar af þessum  sím alínum  hafa nú verið lagðar, að undanteknum  
þó þeim, sem upp eru  ta ld ar í till. þessari.

Það eru nú næ rri 8 á r síðan Alþingi hefu r boðið með lögum, að sveitir þær, 
sem hér eiga h lu t að m áli, skyldu n jó ta  þeirra  þæginda, sem því er sam fara að 
hafa aðgang að síma, án þess að þurfa  að fara  langar dagleiðir y fir vegleysur til 
næ stu sim astöðvar, og þó hefur þessu lagaboði ekki verið enn hrund ið  í frainkvæm d. 
Þetta er því furðulegra, þegar vitað er, að a lla r þessar sveitir eiga við m jög erfiðar 
sam göngur að búa, bæði á sjó og Iandi, en eru hins vegar ágæ tar Iandbúnaðarsveitir. 
Og þá eigi siður hitt, að þæ r skuli vera svo að segja cinu stað irn ir, sem afsk ip tir 
hafa verið þeim fram kvæm dum , sem fy rr nefnd lög kveða á um. Má slík t að sjálf- 
sögðu ekki ganga þannig til lengur.

Með þvi að hér er eigi farið frain  á annað en að sveitir þær, sern að ofan getur, 
séu eigi lengur sviptar þeim rétti, sem Alþingi veitti þeim með lögum 1935, er þess 
vænzt, að málið fái skjóta og góða afgreiðslu á þessu þingi.


