
Id . 5S3. Nefndarálit

um tillögu til þingsályktunar um póstferðir á Vesturlandi.

Frá samgöngumálanefnd.

í byrjun júlímánaðar siðastl., var sú breyting gerð á póstgöngum vestan- 
lands, að aðalpósturinn, sem gengið befír frá Borgarnesi, um Dalasýslu og Barða- 
strandarsýslu, til ísafjarðar, er lagður niður, en póstflutningurinrí i þessar sýslur 
sendur með Norðurlandspósti, frá Reykjavík að Stað í Hrútafirði, og fluttur það- 
an með öðrum póstum vestur.

Ut af þessari breytingu hefir risið óánægja nokkur í Dalasýslu og Aust- 
ur-Barðastrandarsýslu og áskoranir komið fram um, að afturkalla þessa ráðstöfun.

í brjefi, er póstmeistari ritar um þetta mál 11. júlí síðastl., telur hann 
umkvartanir þessar ekki á rökum bygðar. Farast honum meðal annars svo orð:

»Dalasýsla hefir, eins og póstferðum er nú komið fyrir, með hverri land- 
póstferð póstsamband við alla hluta landsins, álíka og aðrar sýslur, sem 
Iiggja i líkri fjarlægð frá Reykjavik«.

Breytingu þessa telur póstmeistari lítið taka til Barðastrandarsýslu, að- 
eins tveggja hreppa, sem þó hafi svipuð póstsambönd og áður.

Að því er fjárhagshlið þessa máls snertir, lætur póstmeistari þess getið, 
að þessi nýja tilhögun spari rikissjóði um 3 þús. kr. útgjöld á ári.

Eftir að nefndin hefir athugað skjöl þau úr hlutaðeigandi sýslum, er um
þetta mál fjalla, og umsögn póstmeistara, treystir hún sjer ekki að ráða hv.
deild til að láta þetta mál til sfn taka að svo komnu, enda breytingin komin á
fyrir svo örstuttum tíma, að engin ábyggileg reynsla er fengin fyrir því, hvernig 
þessi nýja tilhögun muni reynast.



Nefndin lítur þvi svo á, að rjett sje að biða átekta og binda ekki hend- 
ur póststjórnarinnar að óreyndu máli.

Um siðari lið tillögunnar er það að segja, að nefndin er honum raótfall- 
in. Sú tilhögun, sem þar er farið fram á, myndi valda alimiklum kostnaði fyrir 
ríkissjóð, en þörfin hins vegar getur naumast talist brýn.

Nefndin vill þó, að eitt og sama gangi yfir báða liði tillögunnar, og legg- 
ur til, að málinu verði

visað til stjórnarinnar.
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