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Áheitan til Tórshavnar Býráð.
Tórshavnar Bátafelag hevur frætt, at Tórshavnar Havn hevur gjørt
uppskot um at gera ein sera tiltrongdan bátahyl í Álakeri.
Tórshavnar Bátafelagið hevur yvir 700 limir. 169, sum
bíðilista hjá Tórshavnar havn, hava onki bátapláss. Fleiri
seg als ikki upp, tí tað virkar vónleyst at fáa pláss. Og
spyrja javnan, hvat bátafelagið ger fyri at útvegað
bátapláss.
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Tórshavnar Bátafelagið fær ikki gjørt so nógv annað, enn at heita á
Tórshavnar havn og Tórshavnar kommunu, sum hervið verður gjørt. So
tørvurin á bátaplássum í Havn er sera stórur - størri enn
bíðilistin.
Tórshavnar havn hevur , sum nevnt, gjørt eitt uppskot um hyl til 259
bátapláss í Álakeri, sum fer at nøkta tørvin fleiri ár fram. Metti
kostnaðurin liggur um 25-30 mill. kr. við øllum, um hann verður
gjørdur nú, meðan maskinur og grótbátur eru til staðar og í arbeiði.
tvs. grót úr Glyvursnesi. Byggisamtyktin fyri økið er jú broytt til
tað sama.
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uppstartingararbeiðið skal gerast av nýggjum, verður prísurin
munandi hægri. Og fleiri bátapláss mugu gerast fyrr ella seinri - og
helst fyrr, nú góður møguleiki er til tess til ein rímuligan prís.
Sigling við smábátum er eitt skjótt vaksandi ítriv hjá nógvum
familjum. Hvørt ár leggjast bátar afturat, men tá teir onki pláss
fáa, mugu teir alla tíðina flyta pláss av plássi - tá onkur er uppi
á landi. Tað er sera keðiligt og als ikki nøktandi.
Nógvir havnaborgarar - familjur - verða sera fegin, um núverandi
býráð tók stig til at gera nevndað bátahyl.
Tórshavnar Bátafelag er byrjanin til ta sigling og tann hugna, sum
er í Vágsbotni nú. Limirnir hava lagt sera nógva orku í at uppbyggja
og varðveita eitt hugnaligt og reint umhvørvi í Vágsbotni. Hygg bara
at felagshúsinum. Tað er eitt megnartak.

Marina club
Faroe Islands
V-tal: 476.986

Vágsbotnur – Bryggjubakki 20
Telefon: +298 31 27 59
T-post: batur@olivant.fo

Postrúm 3108 - FO-110 Tórshavn
Heimasíða: www.marina.fo

Tórshavnar Bátafelag
Tí heitir Tórshavnar Bátafelag hervið á Tórshavnar Býráð um fara
undir at gera nýggja bátahylin, so skjótt liðugt er at føra grót til
nýggja havnalagið, og á tann hátt spara pening og nøkta akutta
tørvin á bátaplássum fleiri ár framyvir.
Byggingin av nýggjum bátahyli í Álakeri kann eisini viðføra betri
pláss fram við Bryggjubakka, til vitjandi bátar bæði úr útlandinum
og her heima, og á henda hátt økja um verandi hugna í Vágsbotni
okkum øllum at frama.
Við ynski um at henda áheitan verður gingin á møti, og upp á forhond
takk.
Vinarliga
Nevndin í Tórshavnar Bátafelag
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