
Menningarnefnd Snæ fells
bæjar stóð fyrir vali á Jólahúsi 
Snæfellsbæjar öðru sinni. Var 
valið tilkynnt í Pakkhúsinu á Þor
láks messu. Jólahús Snæ fells bæjar 
2015 er húsið að FornuFróðá. 
Þar búa hjónin Magnea Sigur
björg Kristjánsdóttir og  Sig þór 

Guðbrandsson. Eru þau vel að 
þessari viðurkenningu komin en 
húsið er sérlega fallega skreytt og 
ljósin njóta sín mjög vel í fallegu 
landslaginu, ekki skemmir fyrir 
að engin önnur ljós frá þéttbýlinu 
draga athyglina eitt hvað annað. 

þa

Ólafsbraut 21, Snæfellsbæ
Sími: 410 4190 

Netfang: 0190@landsbankinn.is

Snæfellsnesi
www.landsbankinn.is

725. tbl - 15. árg. 29. desember 2015 

Jólahúsið 2015 er Forna-Fróðá



Lionsklúbbur Ólafsvíkur stóð 
fyrir árlegu leikfangahappdrætti 
sínu á aðfangadagsmorgun. Hafa 
Lionsmenn staðið fyrir þessu 
happdrætti í mörg ár styttir það 
daginn hjá mörgum sem bíða 
aðfangadagskvölds með mikilli 
óþreyju. Einungis er dregið úr 
seldum miðum og aðaltilgangur 
happadrættisins sá að gleðjast og 
hafa gaman. Leggja lionsmenn 
upp með að happdrættið standi 
undir sér en ekki á að vera 
neinn afgangur og í þau skipti 
sem afgangur hefur orðið hafa 

leikskólarnir notið góðs af því. 
Í hléi var svo hægt að kaupa sér 
súkkulaðibolla og kökur. Hefur 
happdrættið orðið vinsælla með 
árunum og skipar stóran sess í lífi 
margra á þessum árstíma.

Hægt er að vitja ósóttra 
vinn inga í Steinprent en ósótt 
vinnings númer eru: 110  134  
232  275  364  431  533  536 
 622  716  723  740  820  909 
 1183  1197  1245  1248  1300 
  1649  1698  1723  1772  1942 
 2027   þa

Það er búið að vera í nógu 
að snúast hjá þeim sem skipa 
Menningarnefnd Snæfellsbæjar 
undanfarið. Hafa þau ásamt 
öðrum staðið fyrir ýmsum við
burðum sem sett hafa svip 
sinn á bæjarfélagið og skapað 
jólastemningu.  Stóðu þau í 
fyrsta skipti fyrir samkeppni 
um fallegasta piparkökuhúsið. 
Margir búa til piparkökuhús á 
aðventunni og finnst ýmsum 

það ómissandi hluti jólanna 
þegar fjölskyldan eða vinahópur 
safnast saman til að búa til og 
skreyta piparkökuhús.  fjögur 
hús tóku þátt í þessari fyrstu 
samkeppni en mjög líklegt er 
að þátttakan aukist jafnt og þétt 
ef áframhald verður á þessu. 
Sigurvegararnir að þessu sinni 
voru systkinin Ásbjörn og Særún 
Friðbjörnsbörn sem skreyttu 
fallegt hús með mömmu sinni.

þa

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

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Happdrætti í Klifi

Piparkökuhúsa-
samkeppni

Leikskólasel á Lýsuhóli 2016

Fyrsta barn 2015 2016

4 dagar í viku 18,200 18,750

2 dagar í viku 9,100 9,375

* 2016:  tæp 3% hækkun á dvalargjaldi - miðað við verðbólguspá 2016

Annað barn (75%) 2015 2016

4 dagar í viku 13,650 14,070

2 dagar í viku 6,825 7,035

Þriðja barn (50%) 2015 2016

4 dagar í viku 9,100 9,380

2 dagar í viku 4,550 4,690

Fæðiskostnaður 2015 2016

Morgunverður 2,370 2,370

Hádegisverður 4,700 4,700

Útgerðarfélagið Haukur ehf.

GUNNAR BJARNASON SH-122

Óskum Snæfellingum gleðilegrar hátíðar 
og farsældar á nýju ári.



Hljómsveitin Allt í einu leikur fyrir dansi



Gjaldskrá leikskólagjalda 2016

2015 2016

Grunngj. fyrir hverja dvalarstund 3,600 3,700

4 klst. 14,400 14,800

5 klst. 18,000 18,500

6 klst. 21,600 22,200

7 klst. 25,200 25,900

8 klst. 28,800 29,600

Fæðiskostnaður

Morgunverður 2,370 2,370

Hádegisverður 4,700 4,700

Síðdegiskaffi 2,370 2,370

Afsláttur og afsláttarreglur

~ Einstæðir foreldrar borga 60% af grunngjaldi

~ Með öðru barni greiða foreldrar 50% af grunngjaldi

~ Með þriðja barni greiða foreldrar engin dvalargjöld

2015 2016

Grunngj. fyrir hverja dvalarstund 2,160 2,220

~ forgangur (einst.foreldrar.)

4 klst. 8,640 8,880

5 klst. 10,800 11,100

6 klst. 12,960 13,320

7 klst. 15,120 15,540

8 klst. 17,280 17,760

2015 2016

Grunngj. fyrir hverja dvalarstund 1,800 1,850

~ systkinaafsl. (með 2. barni)

4 klst. 7,200 7,400

5 klst. 9,000 9,250

6 klst. 10,800 11,100

7 klst. 12,600 12,950

8 klst. 14,400 14,800

~ Ekki er gefinn afsláttur af fæðisgjöldum

Snæfellsbær

Snæfellsbær

greiða:    60%

greiða:   50%



Gjaldskrá sundlaugar 2016

Snæfellsbær

2014 2015 2016

Börn:

Börn 0-9 ára (árið gildir) 0 0 0

Börn 10-16 ára (árið gildir) 200 200 200

Afsláttarkort - 10 skipti 1,500 1,500 25% afsl. 1,500

Afsláttarkort - 30 skipti 3,500 3,300 45% afsl. 3,300

Árskort 10,000 10,000 (50 ferðir) 10,000

Fullorðnir:

Fullorðnir - stakar ferðir 500 500 750

Afsláttarkort - 10 skipti 3,000 3,750 45% afsl. 4,125

Afsláttarkort - 30 skipti 7,000 8,250 60% afsl. 9,000

Árskort 26,000 27,500 28,000

Elli- og örorkulífeyrisþegar Frítt Frítt Frítt

Annað:

Sturta - fullorðnir 350 350 350

Leiga á handklæði 350 350 350

Leiga á sundfötum 350 350 350

Sjampó & hárnæring 350 350 350

Börnum yngri en 10 ára er óheimilt að koma í sundlaugina nema í fylgd með syndum einstaklingi,

15 ára eða eldri.  Viðkomandi má ekki hafa fleiri en 2 börn með sér nema um sé að ræða foreldri

eða forráðamann barna.

UMF Víkingur/Reynir  hefur afnot af sundlauginni í sem svarar 250 tíma á ári.

Gjald fyrir hvern tíma er kr. 7.000.-

Gjaldskrá íþróttahúss 2016

Snæfellsbær

2014 2015 2016

Tími í íþróttasal (1/1) 7,000 7,000 7,000

Tími í íþróttasal (1/3) 2,500 2,500 2,500

Barnaafmæli 8,000 8,000 8,000

Einstaklingstímar 350 400 400

10 tímakort 3,000 3,200 20% afsl. 3,200

Veislur 16,500 16,500 16,500

UMF Víkingur/Reynir  hefur afnot af íþróttahúsinu í sem svarar 1.400 tíma á ári.

Gjald fyrir hvern tíma er kr. 7.000.-

Snæfellsbær

Snæfellsbær

Breyting:  30 tíma kort og árskort gilda bæði í sundlauginni í Ólafsvík OG á Lýsuhóli



Starfs og heimilisfólk á Dvalar 
og hjúkrunarheimilinu Jaðri 
gerðu sér glaðan dag rétt fyrir jól 
eins og svo margir aðrir. Áttu þau 
mjög notalega stund saman á litlu 
jólunum. Góðir gestir heimsóttu 
þau að venju en síðustu 12 ár 
hefur Óttar Sveinbjörnsson og 
fjölskylda hans komið og fært 

öllu heimilsfólki jólagjafir og 
engin undanteknin var á því í ár. 
Sigurður Höskuldsson og Olga 
Guðrún Gunnarsdóttir komu og 
sungu nokkur jólalög. Birgitta 
Vilbergsdóttir las jólasögu og 
allir skiptust svo á pökkum. 

þa

Litlu jól 
á Jaðri Kirkjan okkar

Ólafsvíkurkirkja
Hátíðarguðsþjónusta á gamlársdag, 

31. desember kl 16. 

Guð ge� ykkur gott og blessunarríkt nýtt ár.  
Kærar þakkir fyrir gott samfélag á árinu.

Leigjendur athugið!
Árleg endurnýjun umsókna 

um húsaleigubætur

Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga minnir leigjendur 
sem njóta húsaleigubóta á að endurnýja þarf umsókn 

vegna húsaleigubóta um hver áramót. 

Skila þarf inn umsókn og fylgigögnum fyrir 
16. janúar 2016.

Sækja má umsóknareyðublöð á skrifstofu Félags- og 
skólaþjónustunnar Klettsbúð 4, Hellissandi, 

eða prenta út af vefnum http://fssf.is

Berghildur Pálmadóttir, ráðgja�
Frekari upplýsingar í síma 430-7800 eða á 

berghildur@fssf.is



Gjaldskrár fasteignagjalda í Snæfellsbæ 2016 
 
Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Snæfellsbæ, sem tekur meðal annars mið af stærð 

þeirra, notkun og lóðarhlutastærð.  Álagningarstofninn er fenginn frá Þjóðskrá Íslands 31. desember ár 

hvert auk þess sem fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá 
næstu mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Fasteignaskrá.  Fasteignaskattur fellur niður næstu 

mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í Þjóðskrá Íslands. Byggingarfulltrúi sendir Þjóðskrá Íslands 

upplýsingar og gögn um nýbyggingar, viðbyggingar, eldri byggingar sem er breytt, hús sem eru rifin og aðrar 

viðeigandi upplýsingar. Eigendaskráning húsa og lóða er í höndum Sýslumannsins á Vesturlandi og er hún í 

samræmi við þinglýst skjöl/gögn. Allar þessar upplýsingar eru notaðar við álagningu fasteignagjalda, 

leiðréttingar, reikningagerð og innheimtu sem fer fram hjá Snæfellsbæ 

 

Fasteignaskattur á húsnæði í A-flokki 

 

0,44% af fasteignamati 

Fasteignaskattur á húsnæði í B-flokki 

 

1,32% af fasteignamati 

Fasteignaskattur á húsnæði í C-flokki 

 

1,55% af fasteignamati 

Lóðaleiga á húsnæði í A-flokki 

  

1,80% af lóðamati 

Lóðaleiga á húsnæði í B- og C-flokki 

 

2,50% af lóðamati 

Vatnsgjald á húsnæði í A-flokki 

  

0,33% af fasteignamati 

Vatnsgjald á húsnæði í B- og C-flokki 

 

0,45% af fasteignamati 

Holræsagjald á húsnæði í A-flokki 

 

0,16% af fasteignamati 

Holræsagjald á húsnæði í B- og C-flokki 

 

0,20% af fasteignamati 

Sorphirðu- og sorpeyðingargjald á íbúðir 

 

33.200 á tunnu 

 Sorphirðu- og gámagjald á sumarhús 

 

12.900 á tunnu 

  
Í A-flokki eru íbúðir, íbúðarhús, sumarhús, útihús og mannvirki á bújörðum tengd landbúnaði. 

Í B-flokki eru opinberar byggingar.  Í C-flokki eru allar aðrar byggingar. 

 
Veittur er afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og örorkulífeyrisþega sem búa í eigin íbúð.  Miðast 

afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk liðins árs og er hámarksafsláttur kr. 70.000.- 

 

100% lækkun 

     Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 2.800.000 krónur 

 Hjón með heildarárstekjur allt að 4.000.000 krónur 

   
      75% lækkun: 

     Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 2.800.001 - 3.300.000 krónur 

Hjón með heildarárstekjur á bilinu 4.000.001 - 4.400.000 krónur 

 
       50% lækkun: 

     Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 3.300.001 - 3.600.000 krónur 

Hjón með heildarárstekjur á bilinu 4.400.001 - 4.800.000 krónur 

 
       25% lækkun: 

     Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 3.600.001 - 3.900.000 krónur 

Hjón með heildarárstekjur á bilinu 4.800.001 - 5.100.000 krónur 

  

 Við álagningu fasteignagjalda er afslátturinn reiknaður út frá álagningu 2015 vegna skatttekna ársins 20014, þ.e. 

samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals(reitur 3.10.) 

 

Gjalddagar fasteignagjalda eru 8:  1. febrúar og síðan 1. hvers mánaðar (mars – september) 

Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga.  Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. 

 

Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin eru greidd í heild sinni fyrir 15. mars 2016.   

Hægt er að ganga frá staðgreiðslu með því að draga 3% frá heildarálagningu gjaldanna og leggja inn á 
banka: 0190-26-4240, kt.: 510694-2449. 



Brennan verður hlaðin
27. - 31. desember

Eru allir hvattir til að mæta 
og hjálpa til við hleðslu.


