
\«l. 29. Frum varp

til laga um breyling á lögum nr. 52, 28. nóv. 1919. [Ritsíma- og lalsímakerfij.

F lu tn ingsm .: Fórarinn Jónsson.

Aftan við lagagreinina bætist:
Lina frá H vam m stanga um  Stóra-Ós, Lækjam ót, Breiðabólsstað, Ós og 

Tjörn að Illugaslöðum, með bliðarlínu að Víðidalstungu. Ennfrem ur lína frá 
Melstað að Núpdalstungu.

G r e i n a r g e r ð .

Árið 1923 gerði sýslunefnd V .-Húnavatnssýslu tillögur um lagningu og fyrir- 
kom ulag símalína í h jeraðinu og óskaði um sagnar iandssimastjóra. Landssimastjóri 
gerði n okkra r  breytingar við fyrirkomulagið, sem b jeraðsbúar bafa fallist á, og er 
frv. þetta bygt á þeim.

Umsögn landssím astjóra um  málið nú er á þessa leið:

Fylgiskjal.
L A N D S S Í M A S T J Ó R I N N .

Reykjavík 11. febr. 1926.

Herra alþingismaður Þórar inn  Jónsson  hefir með brjefi 8. þ. m. ítrekað 
áskorun  þingm álafundar i V estur-Húnavatnssýslu um  lagningu síma í Vesturhóp,



norður  Vatnsnes, vestur að Illugastöðum og frá Melstað að N úpdalstungu, og 
óskar h ann  þess, að línur þessar verði teknar inn á símalögin.

í brjefi m ínu til sýslumannsins í Húnavatnssýslu , dags. 2. maí 1923, befi 
jeg gert tillögur um fyrirkomulag þessara síina, og var áæ tlunaruppbæ ðin  þá sam- 
tals kr. 69250,00, enda var þá gert ráð fyrir tvöfaldri línu alla leið.

Nú hefi jeg athugað mál þetta nokkru  nánar,  ogbygg  jeg, að nota megi ein- 
falda línu fyrir á lm una frá Lækjamóti um Breiðabólsstað, Vesturhópshóla, Ósa og 
T jörn  að Iilugastöðum, sömuleiðis frá Melstað að Núpdalstungu. K ostnaðurinn 
við þessar línur, þannig  gerðar, áætlast nú  ca. kr. 41000,00.

Jeg er því m eðm æltur, að Knur þessar verði teknar inn á slmalögin og 
lagðar svo fljótt sem ástæður leyfa.

O. Forberg.
G. Hliðdal.
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