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Hr. Gísli Gíslason 
  
Komdu sæll, 
  
Aðeins um skemmtibátaklúbbinn Snarfara áður en ég kem mér að erindinu. Snarfari er staðsettur í Naustavogi og sinnir mikilvægu hlutverki í 
frístundarmenningu höfuðborgarinnar. Í félaginu eru 330 manns með um 220 báta á sínum snærum af öllum stærðum og gerðum, t.d.. eru þar um 
25 skútur og um 30 minni atvinnubátar. Í Snarfara er rampur til að setja niður og taka upp báta,traktor,  háþrýstidæla til þrifa og rafmagn og vatn er 
á öllum bryggjum. Öryggismyndavélakerfi er á svæðinu og næturvarsla árið um kring. Í félagsheimilinu er kaffi-, fundar og salernisaðstaða. 
Starfsemi félagsins er nær öll unnin í sjálfboðavinnu félaga og er rekið með félagsgjöldum  Nú er svo komið að höfnin er full og biðlisti eftir plásum 
  
Fyrirspurn mín gengur út á að vita hvort Faxaflóahafnir hafi áhuga á að styðja Snarfara í því að koma bátalyftu á svæði Snarfara. Um er að ræða 
stóra fjárfestingu sem Snarfari einn og sér ræður ekki við.  Ný bátalyfta með 25 til 30 tonna burðargetu kostar amk um 30 milljónir hingað heim. 
  
Þörfin er fyrir hendi. Fjöldi seglskúta, bæði hjá Snarfara og siglingfélögum getur ekki tekið upp báta sína eða sett niður nema með ærnum kostnaði 
(með krana). Þjónustustigið er mjög lágt og komi eitthvað uppá á miðju sumri sem kallar á að taka þarf skútu upp þá kostar sú þjónusta aldrei 
undir 50  til 100 þ.kr fyrir viðkomandi. Eins er með erlendar skútur sem koma hingað að þær hafa fá tækifæri til viðhalds.Slílt hlýtur að fæla frá. 
 Minni atvinubátar eiga við sama vandamál að stríða. 
  
Snarfari hefur veitt þessa þjónustu að einhverju marki og leyft utanaðkomandi bátum að nýta aðstöðu sína þ.m.t. skútum og atvinnubátum gegn 
vægu gjaldi. Einnig hafa erlendar skútur verið að biðja um vetraraðstöðu og nú eru erlendar 3 skútur á athafnasvæði okkar en myndi fjölga ef 
bátalyfta væri á staðnum. (Ein erlend skúta sem fékk pláss hjá okkur þurfti að greiða 270 þ. kr, fyrir nokkra klst þjónustu í krana nú í haust-
algjörlega út úr kortinu) 
  
Vetrargeymsla skemmtibáta og minni atvinnubáta er einnig vandamál. Mér hefur heyrst að Brokey sé t.d. að missa aðstöðu sína. Snarfari gæti 
geymt þá báta á athafnasvæði sínu sem og aðra sem þyrftu vetrargeymslu og veitt þeim þjónustu sem lengi sem pláss leyfir gegn greiðslu 
aðstöðugjalda. Það verður ekki gert eins og staðan er núna þ.e. það er ómögulegt fyrir krana að hífa skútur, atvinnubáta og aðra nema á 
takmarkaðann blett á svæðinu.Margir mótorbátaeigendur í Snarfara og aðrir myndu t.d. miklu frekar nota bátalyftu en að vera að dýfa rándýrum 
kerrum ofaní sjó þar sem saltið er fljótt að eyðileggja  hjólabúnað og slíkt. I dag felst þjónusta okkar í því að við erum með traktor sem dregur báta 
upp rampinn þ.e. báta sem eiga slíkar kerrur. Kerrur og vagnar er mjög stór hluti kostnaðar við bátakaup og bátalyfta gæti útrýmt þeim kostnaði og 
ódýrari geymslumáti kæmi í staðinn í uppsátri.  
  
Það sem mér er að detta í hug er að Faxaflóaahafnir keyptu bátalyftu og leigðu Snarfara á hóflegu verði. Snarfari myndi bera kostnað við að 
breyta rampinum (áætlað um 3 milljónir) á svæðinu þannig að hægt væri að koma bátalyftu við og veita þá þjónustu sem ég hef verið að nefna. 
Snarfari tæki gjöld vegan þjónustunnar til að greiða leigugjaldið og borga upp kostnað við breytingu ramps og annars kostnað sem hlytist af þessu 
. Þetta er í hnotskurn hugmyndin og væri gaman að vita hvort einhver umræðugrundvöllur væri um hana.  
  
Virðingarfyllst,  
Pétur Ó: Einarsson, formaður Snarfara 
  

 


