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til laga um breyting á lögum nr. 35, 15. júni 1926 [R itsim a- og talsímakerfi]. 

Flutningsm.: Hannes Jónsson, B jarni Ásgeirsson, Halldór Stefánsson.

Efnismálsgrein 1. gr. laganna skal orða svo:
L ina frá Hvammstanga um Stóra-Ós, Lækjam ót, Breiðabólsstað, ósa, 

H indisvik, T jörn , Ulugastaði, Sauðadalsá, Ánastaði að Hvammstanga, m eð 
hliðarlinu frá Læ kjam óti að Víðidalstungu. Ennfrem ur lína frá Melstað um 
Urriðaá að Núpdalstungu, m eð hliðarlínu að Skeggjastöðum. L ina  frá Hnaus- 
um um Hnjúk og Eyjólfsstaði að Ási i Vatnsdal. L ina frá E fra -H vo li um 
H o f og Kirkjubæ að Geldingalæk. L ina frá Þórshöfn til Skála, og ennfremur 
lina til Gunnólfsvíkur. L ina frá Skógum að Skinnastöðum. L ina frá Ljósa- 
vatni fram Bárðardal. L ina um Fnjóskadal. L ina  frá Hjaltastað að Kirkjubæ. 
Lina frá Stóra-Kroppi að Reykholti. Lina frá Síðumúla um Sámsstaði, Bjarna- 
staði að Gilsbakka, m eð hliðarálm u frá Bjarnastöðum að Stóra-Ási. L ina frá 
Hesti fram Lundarreykjadal. L ina  frá Langárfossi um Sm iðjuhól og Hofsstaði 
að Laxárholti. L ina frá Selnesi að Skaga. L ina frá Bildudal að Selárdal. 
Lina frá Sandnesi að Drangsnesi. L ina frá Torfastöðum  til Geysis. L ina  frá 
Mosfelli að Laugarvatni í Laugardal. L ina frá Fossvöllum  að Skjöldólfsstöð- 
um á Jökuldal.

G r e i n a r g e r ð .

Breytingar þær, sem hjer er farið fram á, eru:
a. Á Vatnsneslfnunni, að i staðinn fyrir að línan er nú ákveðin frá Ósum að 

Tjörn, er farið fram á, að hún verði lögð frá Ósum um Hindisvik að 
Tjörn og bætt við lfnuna frá Illugastöðum að Hvammstanga. Fyrri breytingin 
er mjög smávægileg, en til talsverðra bóta, þvi nú er risin upp verslnn í 
Hindisvík, sem sótt er inn eftir nesinu báðumegin. Ennfremur er línan á 
þennan hátt betur varin fyrir isingu og snjóþyngslum og liggur ekki eins 
þvert fyrir norðanveðrum. Síðari breytingin er aðallega gerð fyrir Vatnsnesið. 
Að vestan eru þar mjög örðugar samgöngur á iandi, en nauðsynlegt vegna 
útræðis að hafa sem best samband við Hvammstanga.

b. Á Miðfjarðarlinunni: Sett er ein stöð á Iinunni m illi Melstaðar og Núpdals- 
tungu og bætt við hliðarlfnu frá Núpdalstungu að Skeggjastöðum. Fyrri 
breytingin er aðeins sú, að bætt er við einni stöð, og er það til stórbóta 
fyrir marga bæi, sem eiga örðugt að sækja á endastöðvar. Síðari breytingin 
er viðbót og til þess að koma afskektasta dalnum i fram-Miðfirði i sima- 
samband. Lfnan er ekki löng, en talsvert margir bæir, sem gætu haft 
hennar not.

c. Breytingin á Hálsasveitar- og Hvítársíðulínunni er i þvi fólgin, að i stað þess 
að áður var ákveðið, að liuan að Stóra-Ási og Bjarnastöðum lægi frá Reyk-



holti nm Hálsasveit, er hjer farifi fram á, að hún liggi frá Síðumúla um 
Hvitársíðu, en um leið lengd að Gilsbakka og bætt við einni stöð, Sámsstöðum. 
Leiðir þessar eru álika langar, en sá munnr á, að leiðin frá Reykholti afi 
Stóra-Ási, þar sem línan að líkum yrði lögð, mundi liggja allfjarri bæjum, 
en lina frá Síðumúla að Bjarnastöðum lægi með bygðum í Hvítársíðu, og þvi 
hentugt að koma einkasimum i samband við hana.

d. Nýrri línu er bætt hjer inn frá Langárfossi um Smiðjuhól, Hofsstaði að Lax- 
árholti á Mýrum. Hjer er um að ræða stórt hjerað, sem til þessa hefir 
verið simasambandslaust, en nauðsyn fyrir síma er mikil, sökum örðugra 
samgangna. Lina þessi mundi bæta hjer töluvert um, þó að full þörf væri 
á henni lengri.

e. Símalína frá Fossvöllum að Skjöldólfsstöðum tengir Út-Jökuldalinn við síma- 
kerfið. Jökuldalurinn er mjög erfiðlega settur með tilliti til allra samgangna 
og viðskiftasambanda, meðal annars gagnvart læknishjálp. Símasamband 
bætti mjög úr um þessa örðugu aðstöðu.

Nánar i framsögu.


