
Wd. 240. F rum varp

til laga um viðauka við lög nr. 83, 14. nóv. 1917, um breyting og viðauka við 
lög nr. 35, 20. okt. 1913, um ritsima- og talsimakerfi íslands.

Flutningsm aður: Sigurður Stefánsson.

Fyrir: »til Snæfjalla og þaðan að Höfða í Grunnavík til Staðar í Aðal- 
vík, um Hesteyri, frá Hesteyri að Höfn á Hornströndum « i 2. gr. nefndra 
laga komi:

Loftskeytasamband milli ísafjarðar og Hesteyrar, þaðan landsímalina 
að Látrum  í Aðalvík, enn fremur land- og sæsími frá Ísaíirði um Ögur til 
Snæfjallastrandar, og þaðan að Ármúla og Grunnavík.

G r e i n a r g e r ð .

Breyting sú, er frum varp þetta fer fram á, er bygð á rannsókn land- 
símastjórans á hinni fyrirhuguðu símleið um  norðurhreppa Norður-ísafjarð- 
arsýslu sum arið 1918.

1 brjefí til stjórnarráðsins 15. maí þ. á. telur landsímastjórinn, að lagn- 
ing þessarar línu, samkvæmt simalögunum, og viðhald myndi verða erfiðari 
og dýrari en nokkurs annars síma á land inu ; er lagningarkostnaðurinn einn 
samkvæmt áætlun hans kr. 265750,00.



1 stað þessarar línu leggur hann til, að komið verði á símasambandi 
á þessu svæði samkvæmt ofanrituðu frum varpi; kostar það samkvæmt áætl- 
un hans kr. 127800,00, og er þaunig kr. 137950,00 ódýrara en hin línan, og 
auk þess með þvi fengið tryggara sam band við Isafjörð en með hinni línunni. 
Samkvæmt þessari tillögu er heldur ekki nauðsynlegt að taka alt fvrir i einu, 
heldur bæta sm átt og sm átt úr hinni miklu þörf þessara afskektu hreppá, og 
telur landsím astjórinn hægt að koina þessu í framkvæmd á jáum  árum  og 
mjög bráðlega þar sem þörfm er brýnust, en það er loftskeytasamband milli 
ísatjarðar og Hesteyrar, með landsímalinu í Aðalvik.

Um hina linuna segir hann, að hlutaðeigandi hjeruð eigi það á hættu 
að bíða mörg ár eftir símasambandi, sem ekki myndi verða þeim eins hag- 
kvæmt, en óhæfilega kostnaðarsam t.

Frekari greinargerð bíður flutnings málsins á þinginu.


