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til laga um viðauka við  lög nr. 83, 14. nóv. 1917, um breytingar og viðauka við  
lög nr. 35, 20. okt. 1913, um ritsíma- og talsímakerfl íslands.

Flutningsm .: Magnús Guðmundsson.

Aftan v ið  fy rri málsgr. 2. gr. bætist:

Gnn fremur lina frá Sauðárkróki að V ið im ýri og Silfrastöðum og þaðan 
að Vatnsleysu.



G r e i n a r g e r ð .

Á  aðalfundi sýslunefndar Skagafjarðarsýslu þ. á. samþykti nefndin að 

beitast fy rir  þvi, að símalína sú, er ræ ðir um i frv., verði lögð sem fyrst, og reit 
þ v i form aður nefndarinnar landssimastjóra og beiddist álits hans um það, og er 

svar hans prentað hjer á eftir. Ber það með sjer, að hann er málefninu m jög 
hlyntur. Mál þetta er flu lt eftir eindreginni áskorun þingm álafunda í vor.

Landssímastjórinn.
R eyk jav ík , 2. aprít 1919.

B rjef yðar, herra sýslumaður, dags. 27. f. m., v iðvik jand i símalínu frá

Sauðárkrók fram Skagafjörð, hefi jeg  meðtekið.
Skal jeg  eftir mætti styðja málefni þetta, einnig a f þeirri ástæðu, að jeg

álit æskilegt að aðallínunni m illi Akureyrar og Sauðárkróks verði breytt, þegar
tím ar og ástæður leyfa, þannig að sím inn verði lagður y fir  Öxnadalsheiði, þar 
eð reynslan hefir sýnt, að viðha ld  símanna y fir sandana m illi Vatnsleysu og 

Sauðárkróks og y fir Heljardalsheiði er m jög kostnaðarsamt.
Á lit jeg  heppilegast, að h lutaðeigandi alþingism aður beri fram lillögu um, 

að i lög um ritsím a- og talsimakerfi íslands, 22. okt. 1912, 4. gr., verði bætt við

»frá  Sauðárkrók að V íð im ýri og S ilfrastöðum «.
A ð  lik indum  mun ekki þýða að fara fram  á, að tvær sim alínur verði

lagðar nú, sín hvoru megin H jeraðsvatna. V irð ist m jer að nægilegt mundi vera
að leggja eina línu að vestanverðu, um V íð im ýri y fir  að Silfrastöðum, og má þá,
e f nauðsyn krefur, leggja h liðarlínu  frá V íð im ýri, t. d. y fir  að Flugum ýri eða 

Ökrum.
V iðvík jand i þvi, hve nær hægt verður að leggja síma þennan, hefi jeg  enn 

þá ekki gert m jer neina rökstudda hugmynd.

(s ign .) O. Forberg. ‘

T il

sýslumannsins i Skagafjarðarsýslu, 

Sauðárkrók.


