
sþ. 64. Tillaga til þingsályktunar [48. máll
um stuðning vegna vatnsflóða og skriðuhlaups í Neskaupstað.

Flm.: Lúðvík Jósefsson, Eysteinn Jónsson, Vilhjálmur Hjálmarsson.

Enn fremur skorar Alþingi á ríkisstjórnina, að hún bæti einstaklingum og bæjar-
félaginu að sanngjörnum hluta það eignatjón, sem þarna varð, enda liggi glöggar
upplýsingar fyrir um tjónið. Bætur ríkissjóðs gangi til greiðslu á láni, sem tekið
verður samkvæmt tillögu þessari.

Greinargerð.

Þann 23. nóvember s.L gerðust þeir atburðir í Neskaupstað eftir nokkurra daga
samfellda rigningu, að vatnsflóð með aur- og grjótskriðu féll yfir miðhluta bæjarins.

Skriðufallið umkringdi nokkur hús, fyllti húsagarða, eyðilagði aðalvatnsveituna,
og gerði þrjár götur í bænum ófærar. Aurskriðan braut niður steinsteypta húsa-
garða og brauzt í gegnum ný og vönduð íbúðarhús.

Fólk hefur orðið að flýja úr nokkrum húsum, þar sem segja má, að ekki sé
hægt að þeim að komast. í sumum tilfellum heftir orðið geysimikið tjón á húsmunum.
þar sem aurskriðan má heita fyllti íbúðirnar.

Sundlaug bæjarins fylltist gersamlega af aur og grjóti, og búningsklefar og böð
urðu illa úti.

Eignatjón hefur orðið mjög mikið, og fullvíst er, að bæjarfélagið verður fyrir
tjóni, sem nemur hundruðum þúsunda króna.

Brýn nauðsyn er á, að strax verði hafizt handa með mildum mannafla að ryðja
til í bænum, gera götur færar, lagfæra vatnsveituna, hreinsa sundlaugina og öll íbúð-
arhúsin.

Tjón, sem hljótast af slíkum atburðum, ern ekki bótaskyld af neinum vátrygg-
ingum. Þau skella því með öllum þunga á þá, sem fyrir óhöpp unum verða.

Það er í fyllsta máta eðlilegt, að ríkisheildin hlaupi nokkuð undir bagga, þegar
svona stendur á, enda mun slíkt hafa verið gert í nokkrum tilfellum áður.

Við flm. þessarar tillögu flytjum hana samkv. beiðni bæjarstjórnar Neskaup-
staðar. A fundi sínum 25. þ. m. samþykkti bæjarstjórnin eftirfarandi:

"Bæjarstjórn Neskaupstaðar skorar eindregið á þingmenn Sunnmýlinga og Lúð-
vík Jósefsson að beita sér sameiginlega fyrir því, að Neskaupstaður fái tafarlaust
bráðabirgðalán ekki lægra en 150 þús. krónur, svo unnt sé að vinna af fullum krafti
að því að bæta tjón það, er varð hér Í bænum af völdum vatnavaxta hinn 23. nóvem-
ber. Bæjarstjórn er þeirrar skoðunar, að tjón, sem hlýzt af náttúruhamförum sem
þessum, eigi að bætast af þjóðarheildinni, en ekki bitna eingöngu 3. fámennum
sveitarfélögum og einstaklingum.

Skorar bæjarstjórn því á þingmennina að flytja nú þegar tillögu til þingsálykt-
unar um, að ríkissjóður bæti eftir mati skaða þann, er bæjarfélagið og einstaklingar
í bænum urðu fyrir af völdum hlaupanna."


