
Bd. 44. Frnmvarp

til laga um  eignarnám  á landspildu á G rund i Ytri-Reistarárlandi.

F lu tn ingsm aður: E ina r  Árnason.

1. gr.
Hreppsnefnd Arnarneshrepps í Eyjafjarðarsýslu veitist heimild til að 

láta taka eignarnámi landspildu undir  skóla- og þinghús hreppsins á svo- 
nefndri Grund í Ytri-Reistarárlandi.

Stærð lóðarinnar m á vera alt að 50 x  50 =  2500 □  metrar.

2. gr.
Eignarnám ið skal fram kvæm a sam kvæ m t lögum nr. 61, 14. nóv. 1917.

G r e i n a r g e r ð .

F rum varp  þetta er flutt sam kvæ m t beiðni h reppsnefndarinnar  í Arnar- 
neshreppi.

1 brjefi til flutningsmanns hefir oddviti hreppsins gefið þessar skýringar:
»Vorið 1914 var bygt skóla- og þinghús fyrir hreppinn , með fram- 

lagi ú r  ríkissjóði, á svonefndri G rund við Reistará, í landi ja rða rinna r  Ytri- 
Reistarár, og var húsið bygt ú r  steinsteypu. E n  svo óheppilega tókst til, að 
hreppsnefndin hafði engan skriflegan sam ning gert við landeigandann um grunn 
undir húsið. Sköm m u siðar flutti jarðareigandi burtu  og seldi öðrum  jörðina, 
án þess að nokkuð væri um  húsgrunninn samið. En  þá fóru afleiðingarnar af 
þessu samningaleysi að kom a í ljós, ekki einasta í því, að grunnleigan hækk- 
aði mjög mikið, heldur það sem verra var, að ómögulegt reyndist að komast 
að sam ningum  fyrir lengri tíma. Siðan hefir þvi þurft að sm ásemja og fram- 
lengja um örfá á r  í senn, og þar við situr.

Hjer má og geta þess, að komið hefir til tals að stækka húsið, svo 
skóla- og fundastofa v rðu  aðgreindar, en fjekst ekki fvrir Iandeiganda«.

Um stærð þeirrar  lóðar, er tekin yrði eignarnámi, segir oddvitinn: 
»Vildi jeg helst, að beimildin yrði miðuð við svo mikið land, sem hrepps- 
nefndin teldi nauðsynlegt fyrir framtiðina, en þurfi að taka fram  í lögunum, 
hve landið ætti að vera stórt, þá hefir hreppsnefndin enga ákvörðun Um það 
tekið, en nægilegt m un  vera 50 X 50 =  2500 Q  m etrar, þó tekið væri tillit 
til þess, að leikvöll þyrfti fyrir skólabörnin.

Þess m á geta, að land þetta er gróðurlitil grjóteyri, fjarri bænum , við 
landam erki jarðarinnar« .


