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Við hafið opnar í vor
Vaxandi ferðamannastraumur
á Íslandi hefur orðið til þess að
störfum í ferðaþjónustu hefur
fjölgað jafnt og þétt síðustu ár,
Snæfellsnes er ekki undanþegið
þessari jákvæðu þróun og er nú
svo komið að farið er að bera
á skorti á gistirými á svæðinu.
Sigurjón Hilmarsson og Rut
Einarsdóttir ákváðu í haust
að bregðast við vandanum og
stökkva á ferðaþjónustulestina,
þau festu kaup á efri hæð hússins
við Ólafsbraut 55 þar sem Sólar
sport var áður til húsa.
Undanfarnar vikur hafa Sigur
jón og Rut ásamt fjölskyldu
og vinum varið miklum tíma
í að hreinsa nánast allt út úr
húsnæðinu svo að berir út

veggirnir voru eftir, þegar því
var lokið var hægt að byrja upp
byggingu og núna eru iðnaðar
menn ásamt fjölskyldu nni að
störfum við að gera allt klárt fyrir
fyrstu viðskiptavinina.
Þegar framkvæmdum verður
lokið þá verða 15 herbergi til
búin til útleigu. Í boði verða
ýmsir gistimöguleikar allt frá
kojuherbergjum sem rúma tíu
manns í gistingu upp í tveggja
manna herbergjum með baði.
Samtals verður gistirými fyrir 44
í þessum 15 herbergjum en af
þeim eru tvö á jarðhæð og það
eru jafnframt herbergi sem eru
með aðgengi fyrir fatlaða.
Gistiheimilið hefur fengið
nafnið Við hafið og á það vel
við þar sem að húsið er staðsett
nánast alveg í fjörunni, gestir
gistiheimilisins munu svo geta
sest út á svalir á góðviðrisdögum
og horft á sólarlagið við Breiða

fjörð eða bara fylgst með bátunum
fara á sjó og koma í land.
Í samtali við þau Rut og Sigur
jón kom fram að þau sjálf og
dætur þeirra muni sjá um vinnu
á gistiheimilinu og þannig verður
þetta sannkallað fjölskyldufyrir
tæki, þau gera ráð fyrir að til að
dæmið gangi upp þurfi þau um
30% nýtingu á rúmum og ef
litið er á hagtölur þá er engin
ástæða til að efast um að það
náist, samkvæmt tölum frá Hag
stofunni þá hefur nýting gisti
rýma á hótelum á Vesturlandi og
Vestfjörðum aukist úr 30,2% árið
2012 í 40,7 á síðasta ári.
Áætlanir gera ráð fyrir að
gistiheimilið Við hafið opni í maí
en nú þegar eru farnar að berast
pantanir þó að ekki sé byrjað að
auglýsa.			
jó

ERTU Í ATVINNULEIT?

HITTINGUR

Í ÁTTHAGASTOFUNNI
FIMMTUDAGSMORGNA
KL. 10-12
VIÐ BJÓÐUM FÓLKI SEM ER Í ATVINNULEIT VELKOMIÐ Í ÁTTHAGASTOFUNA
ALLA FIMMTUDAGA Í VETUR. KAFFI OG MEÐ ÞVÍ.
FYRSTI HITTINGUR VERÐUR 29 JANÚAR KL. 10:00.
Dagskrá:
29. Jan. – Opinn fundur, Kaffi og spjall.
5. Feb. – Markmiðasetning
12. Feb. – Ferilskrár
19. Feb. - Ferilskrár – markmið.
ATH: ALLIR ATVINNULEITENDUR Á SNÆFELLSNESI ERU VELKOMNIR
NÁNARI UPPLÝSINGAR : DAGBJÖRT@SNB.IS 4336929

Sólarsport opnar á nýjum stað
Um nokkurt skeið hefur verið
vinna í gangi við að gera efri
hæð sundlaugarinnar í Ólafsvík
tilbúna fyrir starfsemina líkam
sræktarstöðvarinnar Sólarsports,
nú sér fyrir endann á þeirri vinnu
því að n.k. laugardag verður
stöðin opnuð.
Þegar blaðamaður Jökuls kíkti
við á mánudaginn voru feðgarnir
Gylfi Scheving og Sigurður sonur
hans að ganga frá síðustu lausu
endunum og máttu varla vera að
því að líta upp. Í samtali við Gylfa
kom fram að fjölskyldan hlakkar
til að taka á móti viðskiptavinum
sínum á nýjum stað, opið hús
verður n.k. laugardag á milli kl.
11 og 14, allir eru velkomnir og
áhugasamir hvattir til að kynna
sér nýju aðstöðuna.
jó

Aflafréttir
Þvílík hömungartíð sem er
búinn að vera núna frá áramótum
að hálfa væri nóg. Minni bátarnir
hafa getað skotist út á milli lægða
og hafa línubátarnir fiskað
ágætlega þá róðra sem þeir hafa
komist. Kristinn SH hefur landað
90,5 tonnum í 12 róðrum. Tryggvi
Eðvarðs SH 78 tonn í 11 og þar af
11,1 tonn í einni löndun. Sæbliki
SH 48 tn í 9, Guðbjartur SH 44
tn í 11, Álfur SH 30 tn í 9, Brynja
SH 28 tn í 6, Kvika SH 21 tní 5
Stakkhamar SH 20,6 tn í 7 og
Glaður SH 18,3 tn í 5.
Af stóru línubátunum þá er
Rifsnes SH hæstur með 130 tonn
í 3 róðrum og mest 83 tonn í
einni löndun sem er fullfermi
hjá honum. Örvar SH 108 tn í 2,
Gullhólmi SH 102 tn í 3, Tjaldur
SH 93 tn í 2.
Dragnótaveiðin hefur verið
mjög treg en er farin aðeins að
aukast. Rifsari SH er hæstur með
38 tn í 6 róðrum og mest 12 tonn
í einni löndun. Egill SH 35 tn í 7

og mest 11 tonn í einni löndun.
Gunnar Bjarnason SH 33 tn í 6
og mest 13,2 tonn, Steinunn SH
32 tní 5, Sveinbjörn Jakobsson
SH 31 tn í 7.
Netabátarnir hafa fiskað
ágætlega. Magnús SH hefur
landað 99 tonnum í 12 róðrum
og mest 14 tonn í róðri og er
báturinn þegar þetta er skrifað
næst aflahæsti netabátur landsins
á eftir Erling KE sem er komin
með 104 tonn í sex róðrum.
Ólafur Bjarnason SH 74 tn í 12
og mest 11 tonn í einni löndun.
Bárður SH 36 tn í 14, Haukafell
SH 22 tn í 5, Þórsnes SH 18 tonn
í einni löndun. Hafnartindur SH
8 tn í 5.
Trollbátarnir hafa líkað fiskað
vel, Farsæll SH er kominn með
136 tní 3, Hringur SH 71 tonn í
einni löndun og Helgi SH 50 tn
í einni löndun.
Gísli Reynisson
www.aflafrettir.is

Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Þorrablót

Neshrepps utan Ennis
verður haldið
laugardaginn 21. febrúar 2015
í Röst Hellissandi.
Þeir sem áhuga hafa á að taka þátt
í skemmtiatriðum með okkur hafa samband við
Sigrúnu í síma: 864-6650 og 436-6626
Þorrablótsnefndin

HÚS TIL SÖLU
Mýrarholt 5, Ólafsvík
76,2 fm. steinsteypt hús sem skiptist í kjallara,
hæð og ris. Í kjallara eru geymslur og þvottahús. Hæð skiptist í forstofu, hol, stofu, baðherbergi eldhús og eitt svefnherbergi. Flísar
eru á forstofu, baðherbergi og eldhúsi en
parket á holi, stofu og herbergi. Ágætar
innréttingar eru í eldhúsi og á baðherbergi.
Ris skiptist í hol og tvö herbergi. Annað
herbergið er í upprunalegri mynd en búið er að lyfta þaki yfir hinu herberginu en það
er ófrágengið að innan. Húsið þarfnast viðhalds.
Verð: 7.950.000,-.
Sjá má myndir og nánari upplýsingar um eignina og aðrar eignir
á skrá á heimasíðu fasteignasölunnar: fasteignsnae.is
Á Fasteignasölu Snæfellsness eru öll störf unnin af
löggiltum fasteignasala sem tryggir öryggi í viðskiptum.
Fasteigna- og skipasala Snæfellsness
Pétur Kristinsson, hdl. löggiltur fasteigna- og skipasali.
Sími 438-1199, netfang pk@simnet.is
Heimasíða: fasteignsnae.is

SÍMASKRÁ FYRIR SNÆFELLSNES
Prentsmiðjan Steinprent ehf. mun gefa út símaskrá
fyrir Snæfellsnes í byrjun febrúar.
Símaskráin verður í stærðinni A-5 og unnin úr
gagnagrunni ja.is, símaskránni verður skipt upp í
póstnúmer 340, 350, 355, 356 og 360 til að auðvelda
notkun, henni verður dreift með Íslandspósti inn á
hvert heimili í þessum póstnúmerum.
Auk hálf- og heilsíðuauglýsinga verður einnig
boðið upp á auglýsingar inni í texta, 1, 2, 3 eða 4
dálksentimetra.

1 dálksentimeter - 8.000+vsk

2 dálksentimetrar - 15.000+vsk

3 dálksentimetrar - 21.000+vsk

Panta þarf auglýsingar

fyrir miðvikudaginn 28. janúar

í síma 436 1617 eða á netfang steinprent@simnet.is

4 dálksentimetrar - 26.000+vsk

Dálkarnir eru 6 cm breiðir
Ef keyptir eru kassar í fleiri en einu póstnúmeri þá er gefinn 15% afsláttur.
Ef keypt er hálf- eða heilsíðuauglýsing auk kassa þá er gefinn 20% afsláttur.

Orlofsferð 2015
Loksins loksins!
Orlofsferð húsmæðra í Snæfellsbæ 2015
Fyrir huguð er orlofsferð húsmæðra í Snæfellsbæ
14. -15. mars nk. í Dalina
Staðfestingargjald kr 5000 ( óafturkræft ) ásamt skráningu
þarf að greiðast fyrir 5. febrúar 2015, má leggja inn á
orlofsreikn,190 - 26 - 100005 kt. 1011574589

Ennþá ósóttir
vinningar
Enn eru nokkrir vinningar
ósóttir úr leikfangahappdrætti
Lionsklúbbs Ólafsvíkur sem
dregið var úr á aðfangadag.
Nú fer hver að verða síðastur
að nálgast vinningana en ef þeirra
verður ekki vitjað munu þeir

bætast við vinninga happdrættis
næstu jóla.
Hægt er að nálgast vinningana
í Steinprent og eru ósóttu
númerin eftirfarandi:
381 - 1066 - 1887 - 1928

(fullt nafn þeirra konu sem greiðir þarf að koma fram.)

Allar nánari upplýsingar um ferðina þegar nær dregur.

Kirkjan okkar

Skráning hjá:
Nannu Þórðardóttur gsm. 8657491 bubbi@simnet.is
Guðrúnu Gísladóttur gunna@simnet.is
Þóru Kristínar Magnúsdóttur gsm. 8922986 thoram@vortex.is

Ólafsvíkurkirkja.

Guðsþjónusta sunnudaginn 25. janúar
klukkan 14:00.
Kaffi, djús og spjall eftir athöfn að venju.

Sigurvegarar í verkefni Landsbyggðavina
Í vetur hafa nemendur í 7. – 10.
bekk unnið verkefni á landsvísu
sem heitir Sköpunargleði –
Heimabyggðin mín: Nýsköpun,
heilbrigði og forvarnir. Markmið
þess er að hvetja ungt fólk til að
hugsa um heimabyggð sína út
frá þeim tækifærum sem þar
bjóðast, auk þess að vera um leið
þroskandi og skemmtileg viðbót
við hefðbundið skólanám.
Nú hafa dómarar farið yfir
verkefnin og af þremur verð
launum eru tveir nemendur í 7.
bekk úr Grunnskóla Grundar
fjarðar verðlaunahafar fyrir góðar
hugmyndir um, hvernig þeir sjá
að gera megi Grundarfjörð að
áhugaverðari og betri stað, bæði
hér og nú og í framtíð – langri
framtíð.
Í fyrsta sæti var María Margrét
Káradóttir fyrir ritgerð sína
„Endurbætur á Paimpol garð
inum“ þar setur hún fram áhuga
verðar og metnaðarfullar tillögur
að markvissum endurbótum á
núverandi túni við Ölkelduveg.
Öllum bæjarbúum, sem og
gestum og gangandi, til gagns
og gamans. Hugmyndir Maríu er
settar fram af sannfæringu, áhuga

og einlægni en nafn garðsins er
dregið af vinabæ Grundarfjarðar
Paimpol í Frakklandi.
Í þriðja sæti var Tanja Lilja
Jónsdóttir fyrir ritgerð sína
„Heimabyggðin mín“ en þar
setur hún fram áhugaverðar
hugmyndir um endurbætur á
tómstundaaðstöðu ungra sem
aldinna í Grundarfirði. Tanja Lilja

Auglýsing um samþykkt
Svæðisskipulag Snæfellsness
Svæðisskipulag Snæfellsness 2014-2026 var í desember sl.
samþykkt af sveitarstjórnum Eyja- og Miklaholtshrepps,
Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar, Snæfellsbæjar og
Stykkishólmsbæjar. Svæðisskipulagsnefnd hefur afgreitt
svæðisskipulagið til staðfestingar Skipulagsstofnunar og
öðlast það gildi þegar afgreiðslu stofnunarinnar lýkur og
skipulagið hefur verið auglýst í B-deild Stjórnartíðinda.
Nánar á vefsíðum sveitarfélaganna. Skipulagið og fylgigögn
má skoða á snaefellsnes.is/svaedisskipulag
Svæðisskipulagsnefnd sveitarfélaganna á Snæfellsnesi

bendir á mikilvægi tónlistar í lífi
barna og framtíðarmöguleikum
til að stunda tónlistarnám.
Ritgerð hennar fjallar af einlægni
um áhuga unglinga og barna í
Grundarfirði á að stunda heil
brigðar tómstundir á sviði íþrótta
og tónlistar.
Í öðru sæti var Karen Ösp
Haraldsdóttir frá Drangsnesi
en hún kom með skemmtilegar
tillögur um hvernig mætti bæta
aðstöðuna við heitu pottana í
fjörunni þar.
Hugmyndir stúlknanna lýsa
miklum áhuga á efninu og eru
vel framkvæmanlegar, en um

þann þátt fjallar síðari hluti
verkefnisins, sem lýkur strax eftir
páskafrí 2015.
Verðlaunaafhendingin var
haldin hátíðleg í Háskólanum
í Reykjavík laugardaginn 17.
janúar 2015 þar sem stúlkurnar
tóku á móti viðurkenningu og
bókaverðlaunum.
Við óskum Maríu Margréti,
Tönju Lilju og umsjónakennara
þeirra Unni Birnu Þórhallsdóttur
hjartanlega til hamingju með
verðlaunin og óskum þeim
jafnframt velfarnaðar í seinni
hluta verkefnisins.

Gjaldskrá
Gjaldskrá leikskólagjalda
í Snæfellsbæ
leikskólagjalda
20152015
Grunngj. fyrir hverja dvalarstund

4 klst.
5 klst.
6 klst.
7 klst.
8 klst.
Fæðiskostnaður
Morgunverður
Hádegisverður
Síðdegiskaffi

2014
3,500

2015
3,600

14,000
17,500
21,000
24,500
28,000

14,400
18,000
21,600
25,200
28,800

2,370
4,700
2,370

2,370
4,700
2,370

Afsláttur og afsláttarreglur
~ Einstæðir foreldrar borga 60% af grunngjaldi
~ Með öðru barni greiða foreldrar 50% af grunngjaldi (lækkar úr 75% árið 2014)
~ Með þriðja barni greiða foreldrar engin dvalargjöld (lækkar úr 50% árið 2014)

Grunngj. fyrir hverja dvalarstund
~ einstæðir foreldrar

4 klst.
5 klst.
6 klst.
7 klst.
8 klst.

Grunngj. fyrir hverja dvalarstund
~ systkinaafsl. (með 2. barni)

4 klst.
5 klst.
6 klst.
7 klst.
8 klst.

Grunngj. fyrir hverja dvalarstund
~ systkinaafsl. (með 3. barni)

4 klst.
5 klst.
6 klst.
7 klst.
8 klst.
~ Ekki er gefinn afsláttur af fæðisgjöldum

2014
2,100
greiða:
8,400
10,560
12,630
14,742
16,848

2015
2,160
60%
8,640
10,800
12,960
15,120
17,280

2014
2015
2,625
1,800
greiða: 50%
10,472
7,200
13,165
9,000
15,746
10,800
18,379
12,600
21,004
14,400
2014
1,750
greiða: 0%
6,980
8,775
10,495
12,250
14,000

2015
0
0
0
0
0
0

Frábært ár að baki hjá Skotgrund
Árið 2014 var mjög viðburðaríkt
hjá Skotfélaginu Skotgrund,
með mörgum skemmtilegum
uppákomum. Vegna ófærðar fer
oftast mesta „púðrið“ framan
af ári í að skipuleggja starfsemi
félagsins og nýjar framkvæmdir,
á meðan beðið er eftir vorinu.
Það á samt ekki við árið 2014
því æfingasvæðið var í stöðugri
notkun allan veturinn og hefur
sjaldan eða aldrei verið skotið
jafn mikið á æfingasvæðinu og
á nýliðnu ári. Þrátt fyrir mikinn
snjó og ófærð framan af vetri var
æfingasvæðið í stöðugri notkun
og þá sérstaklega riffilbrautin.
En árið var þó bara rétt að byrja.

Hérðsþing HSH

Héraðsþing HSH var haldið á
Hótel Hellissandi þann 3. apríl
og sat einn fulltrúi Skotgrundar
þingið, en Skotgrund hefur
starfað undir merkjum HSH frá
árinu 2003. Á þinginu var m.a.
farið yfir starfsskýrslu HSH, en í
hana hafði stjórn HSH m.a. ritað
falleg orð í garð Skotgrundar.
Þar segir orðrétt “ Einnig er
ánægjulegt að sjá þá aukningu
sem er í skotíþróttum og er til
fyrirmyndar starf Skotgrundar
en þar eru félagar af öllu Snæ
fellsnesi auk víðar að. Í ár var
í fyrsta sinn veitt viðurkenning
fyrir Skotíþróttamann HSH og er
það til marks um það aukna starf
og áhuga skotmanna.”
Þar er verið að vitna í það, að
þann 13. febrúar 2014 var Unn
steinn Guðmundsson útnefndur
skotíþróttamaður HSH fyrir árið
2013, en Unnsteinn fór með
sigur af hólmi með nokkrum
yfirburðum í þeim mótum sem
hann tók þátt í og hefur verið
mjög virkur í starfi félagsins.
Skotgrund vill hrósa stjórn
HSH fyrir glæsilegt og vel skipu
lagt þing og glæsilega ársskýrslu.

Páskamót
Skotgrundar

Páskamót Skotgrundar fór
fram á sumardaginn fyrsta, en
því hafði áður verið frestað vegna
veðurs. Nokkrir félagsmenn
boðuðu forföll á síðustu stundu,
en þeir sem mættu fengu flott
veður og skemmtu sér vel.
Skotið var í tveimur riðlum og
var keppnin jöfn og spennandi.
Unnsteinn Guðmundsson seig
þó fram úr hinum keppendunum

þegar leið á mótið og stóð að
lokum uppi sem sigurvegari,
en mikil barátta var um næstu
sæti. Guðmundur Reynisson
var lengi vel í verðlaunasæti, en
„Steini gun” kom sterkur inn
á lokasprettinum og náði að
tryggja sér bráðabana um annað
sætið. Í bráðabananum öttu
kappi Jón Pétur og Steini og var
sú keppni mjög jöfn. Það var
ekki fyrr en á síðasta palli sem
úrslitin réðust og hreppti Jón
Pétur annað sætið og Steini það
þriðja, en aðeins ein dúfa skildi
á milli þeirra.
Verðlaunin að þessu sinni voru
páskaegg og þar að auki fékk
sigurvegarinn farandbikar að
launum. Þetta var fyrsta Páskamót
Skotgrundar, en ætlunin er að
gera þetta að árlegum viðburði
og fær sigurvegarinn nafn sitt
grafið í bikarinn ár hvert.
Eftir að hafa fengið sér smá
hressingu og páskaegg var aðeins
brugðið á leik, þar sem bæði
páskaeggjum og leirdúfum var
kastað upp í loftið sem skotmörk.
Svo var setið lengi á spjalli fram
eftir kvöldi og voru fyrirhugaðar
framkvæmdir skipulagðar.

Aðalfundur

Aðalfundur félagsins var
haldinn í húsnæði félagsins í
Kolgrafafirði þann 3. maí og
var mætingin góð. Byrjað var
á því að fara yfir hefðbundin
aðalfundarstörf og síðan var rætt
um önnur mál og framkvæmdir.
Helstu tíðindin voru þau
að mannabreytingar urðu í
stjórn félagsins auk þess sem
stjórnarmönnum var fjölgað.
Þá var ákveðið að stjórn félags
ins skuli skipuð að lágm arki
einum fulltrúa frá hverju
af þremur stærstu sveitar
félögunum á Snæfellsnesi.
(Grundarf irði, Snæfellsbæ
og Stykkishólmi). Einnig var
ákveðið að nafnabreyting skuli
vera gerð á félaginu og heitir
félagið nú “Skotgrund skotfélag
Snæfellsness”.
Hægt er að nálgast fundargerð
fundarins í heild sinni á heima
síðu félagsins.

Nafnabreyting á
félaginu

Eins og fram kemur hér fyrir
ofan var samþykkt á aðalfundi
félagsins að nafni félagsins yrði

Landsliðið í sjómannadagsmótinu

breytt, og þá öðru sinni í sögu
félagsins. Upphaflega hét félagið
“Skotgrund - Skotveiðifélag
Grundarfjarðar” en var síðar
breytt í “Skotgrund - Skotfélag
Grundarfjarðar”. Þá hafði eðli
félagsins breyst með aukinni
áherslu á skotfimi og félagið var
orðið viðurkennt íþróttafélag
innan vébanda ÍSÍ.
Nú hefur nafninu verið breytt
öðru sinni og heitir félagið
nú “Skotgrund - Skotfélag
Snæfellsness”. Margt hefur breyst
á undanförnum árum og ekki
síst samgöngur. Með bættum
samgöngum hefur orðið meira
samstarf milli sveitarfélaga og
félagsmenn Skotgrundar koma
nú víða að. Því þótti tímabært
að breyta nafni félagsins og við
vonum að nafnabreytingin og
aukið samstarf íbúa á Snæfellsnesi
komi til með að efla félagið enn
frekar í framtíðinni.
Helga Stolzenwald, sem
hannaði merki Skotgrundar
hefur aðlagað merki félagsins
að nýja nafninu.

Sjómannadagsmót
Skotgrundar

Árlegt sjómannadagsmót

Skotgrundar var haldið í
annað sinn þann 29. maí og
voru skipuleggjendur mótsins
hæstánægðir með hvað mætingin
var góð. Mótið var þannig sett
upp að keppt var um bestan
árangur einstaklinga ásamt
því að sjómenn lögðu sín stig
saman gegn stigum landsliðsins.
Landsliðið sigraði að þessu sinni
og er staðan því jöfn í einvíginu,
en sjómenn unnu á síðasta ári.
Einstaklingskeppnin var mjög
spennandi en Unnsteinn Guð
mundsson hafnaði í fyrsta sæti
og tók Karl Jóhann Jóhannsson
annað sætið. Gunnar Ásgeirsson
og Eymar Eyjólfsson voru svo
jafnir í þriðja sæti, en þar sem
Gunnar fékk fleiri stig fyrir
“dobblin” fékk hann bronsið.
Heilt á litið þá var þetta vel
heppnað mót og hin mesta
skemmtun. Að móti loknu var svo
slegið á létta strengi og brugðið
á leik. Við viljum þakka öllum
þeim sem tóku þátt í mótinu eða
komu að því á annan hátt fyrir
skemmtilegt mót.
Hægt er að skoða fleiri myndir
á heimasíðu Skotgrundar.
Meira í næsta blaði

Gjaldskrá fasteignagjalda
Gjaldskrár
fasteignagjalda í2015
Snæfellsbæ 2015
í Snæfellsbæ
Vi! bi!jumst velvir!ingar á "ví a! augl#singin sem kom í Jökli í sí!ustu viku var röng.
Hér fyrir ne!an er rétt gjaldskrá fasteignagjalda í Snæfellsbæ 2015

Í A-flokki eru íbú!ir, íbú!arhús, sumarhús, útihús og mannvirki á bújör!um tengd landbúna!i.
Í B-flokki eru opinberar byggingar.
Í C-flokki eru allar a!rar byggingar.
Afsláttur til elli -og örorkulífeyris"ega er tekjutengdur og er hámarksafsláttur kr. 65.200.-

Mi!a! er vi! íbú! sem vi!komandi á og b"r í og brúttótekjur ársins skv. skattframtali.
#eir sem eru á tekjubili á milli ofangreindra upphæ!a fá hlutfallslegan afslátt m.v. vi!mi!unartekjur.
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verður haldið í Félagsheimilinu Klifi Ólafsvík
laugardaginn 31. janúar 2015.
Hinn eini sanni þorramatur, skemmtiatriði og ball.
Hljómsveitin Bland leikur fyrir dansi.
Miðaverð kr. 7.000,Miðasala verður í Félagsheimilinu Klifi sem hér segir:

Sunnudaginn 25. janúar kl. 14:00 - 16:00
húsið opnað kl. 13:00, dregið verður um röð kaupenda.

Mánudaginn 26. janúar kl. 20:30 - 21:30
Þriðjudaginn 27. janúar kl. 20:30 - 21:30
ATH! Hámark miðafjölda á hvern einstakling er 12 stk.
Ekki verður selt sér inn á ballið.
ATH. Miðar verða ekki endurgreiddir eftir miðvikudag 28. janúar.

