
Þorra var blótað í Ólafsvík á 
síðasta laugardag. Að Þorrablótinu 
í Ólafsvík standa Átthagafélag 
Fróð hrepp inga, Kvenfélag Ólafs
víkur, Leik félag Ólafsvíkur, Lions
klúbbur Ólafsvíkur og Lions
klúbbur inn Rán. Það er alltaf líf 
og fjör á þorrablótunum í Ólafsvík 
og mjög vel mætt, að þessu sinni 
seldust rúmlega 260 miðar á 
blótið og gaman að því að margir 
brott fluttir Ólsarar eru farnir að 
mæta á blótið á hverju ári. 

Veitingahúsið Sker sá um þorra
matinn og var hann mjög góður 
og vel úti látinn. Einar Magnús 
Gunnlaugsson for maður þorra

blótsnefndar sá um veislustjórn 
eins og honum einum er lagið. 

Sóley Jónsdóttir flutti minni 
karla og Hilmar Már Arason minni 
kvenna við góðar undirtektir 
blóts gesta, auðvitað var sunginn 
fjölda söngur með aðstoð góðra 
for söngvara. 

Skemmtiatriðin voru ekki 
af verri endanum enda búið 
að leggja mikla vinnu í þau og 
höfðu nefndar menn og konur 
í þorra blótsnefndinni ekki sést 
heima hjá sér síðustu dagana fyrir 
blótið. Voru atriðin bæði leikin 
og sungin ásamt því að búið var 
að útbúa frábært myndband sem 

skemmtunin opnaði á. Gerðust 
öll atriðin í Happyvík enda íbúar 
Snæfellsbæjar þeir ánægðustu á 
landinu. 

Þorrablótinu lauk svo með 
þrusu dansleik þar sem hljóm
sveitin Band menn sáu um fjörið, 
tókst þeim það mjög vel og gáfu 

þeir sér ekki einu sinni tíma til að 
taka eina pásu allt ballið frekar 
en þeir sem á dansgóflinu voru. 

Þess má geta að Þorra verður 
blótað á Hellissandi næsta laugar
dag og verður sama fjörið þar ef 
að líkum lætur.

þa

863. tbl - 19. árg. 7. febrúar 2019

Þorri í Happyvík

Smíðavinna
Tökum að okkur þakskipti, klæðningar og aðra smíðavinnu,  

eigum lausa tíma í vetur. 

Kynnið ykkur málið í síma 840-6100



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

Rauði krossinn í Snæfellsbæ óskar eftir eftirfarandi vegna 
verkefnisins “ Föt sem framlag”.

· Ungbarnafötum í stærð 62 - 86. Það sem okkur vantar 
eru buxur, peysur, samfellur, bolir, sokkar og húfur.

· Allskyns handklæðum, teppum og garni eða   
garnafgöngum ef einhver vill losa sig við slíkt.

Hægt er að koma við hjá okkur í Átthagastofunni alla þriðjudaga frá 
13:00 – 15:00 eða hafa samband við Lovísu Sævarsdóttur í s. 863-9676.

Rauði krossinn tekur ávallt vel á móti öllum nýjum 
sjálfboðaliðum og hvetjum við ykkur sem ha�ð áhuga 

á að starfa með okkur í þessu verkefni að koma 
og kíkja á okkur næsta þriðjudag.

Kveðja
Rauði krossinn í Snæfellsbæ

Rauði krossinn í Snæfellsbæ 
Ungbarnapakkar

Þegar ekið er inn í Ólafsvík 
að vestanverðu má sjá lítinn 
gosbrunn sem er fyrir ofan 
Ennisbraut 37.  Á veturna má 
þar sjá allskonar skúlptúra sem 
eru þó yfirleitt keilulaga. Nú um 
síðustu helgi var skúlptúrinn þó 
óvenjulegur, leit hann út eins 
og rör og stóð um það bil einn 

meter upp í loftið. Var hann mjög 
fallegur í frostinu og sólinni 
þegar ljósmyndara bar að garði.

Vatnsbunan stendur upp úr 
aflagðri vatnslögn sem áður 
sá fiskvinnslum við utanverða 
Ennisbraut fyrir vatni.

þa

Frostið skapar 
listaverk

Leikskólinn Krílakot í Snæfells
bæ hélt upp á 40 ára afmæli sitt 
á síðasta ári. Af því tilefni færði 
Kvenfélag Ólafsvíkur þeim gjöf á 
dögunum. Krílakot vinnur með 
kennslu aðferðina Leikur að læra 
en það er kennsluaðferð þar sem 
börnum er kennt í gegn um leiki, 
hreyfingu og skynjun á skipu
lagðan og líflegan hátt. Færði 
Kvenfélagið þeim því Morphun 
 skólasett sem saman stendur af 

kubbum bæði með bókstöfum 
og myndum sem nýtast mun 
mjög vel í starfi leikskólans. Voru 
bæði starfsfólk og börnin mjög 
spennt að byrja að nota kubbana. 
Það voru þær Steiney Kristín 
Ólafsdóttir og Sóley Jónsdóttir 
frá Kvenfélagi Ólafsvikur sem 
afhentu Ingigerði Stefánsdóttur 
leikskólastjóra og börnunum á 
rauðu deildinni.

þa

Kvenfélagið gefur

kirkjanokkar.is

Guðsþjónusta í Ólafsvíkurkirkju

verður á sunnudag kl. 14. 
Beðið verður sérstaklega fyrir sjómönnum og farsælli vertíð.



Í lok janúar hófust fram
kvæmdir við nýja sjóvörn sem 
verður fyrir neðan gamla frysti
húsið á Hellis sandi, sjóvörnin 
verður um 125 metra löng en 
áður var engin sjóvörn þarna og 

því þjónuðu húsin því hlutverki 
eins og víða annarstaðar. Vel 
gengur með verkið og gerir verk
takinn ráð fyrir að klára í byrjun 
mars.

Það er verktakafyrirtækið 

Grjót  verk frá Hnífsdal sem sér 
um fram  kvæmdina, áður höfðu 
þeir lokið við sjóvörn undir 
bökkunum í Ólafsvík en sú er um 
180 metra löng. Þegar verkinu 
á Hellissandi er lokið þá mun 

grjótverk flytja tæki sín og tól út 
að Hellnum þar sem raða á 100 
metra sjóvörn, því verki á að vera 
lokið um miðjan apríl, áður en 
mesti ferðamannastraumurinn 
byrjar.

Bættar sjóvarnir

Farið verður í bílalest frá Slökkvistöðinni 
í Ólafsvík kl. 18:00,  ekið verður út Ólafsbraut, upp Klifbrautina,  

Hábrekku og Túnbrekku, niður Grundarbraut að Ólafsbraut, upp Kirkjutún og 
út Engihlíð. Þaðan verður ekið út á Hellissand. Ekið verður um Ke�avíkurgötu, Snæfellsás, 

Hellisbraut og Munaðarhól. Þaðan verður ekið inn í Rif. Ekið verður um efra Rif og endað 
í Björgunarstöðinni Von á Ri� þar sem allir viðbragðsaðilar verða með sýningu og kynningu 

á störfum sínum  og búnaði eftir aksturinn. Klifurveggur fyrir börnin að reyna sig á.   
Slysavarnadeildirnar Helga Bárðardóttir og Sumargjöf ásamt Snæfellsbæjardeild RKÍ verða með kynningu á sínu star�.

Boðið verður upp á léttar ka�veitingar. 

Viðbragðsaðilar í Snæfellsbæ 
verða með  �ör og læti 

á 1.1.2 daginn.



Nemendur og starfsfólk í 1. 
til 4. bekk Grunnskóla Snæ fells
bæjar héldu 100 daga hátíð föstu
daginn 1. febrúar. En þann dag 
sem einmitt var dagur stærð
fræðinnar voru þau búin að 
vera 100 daga í skólanum þetta 
skólaár. 

Hátíðin byrjaði á því að allir 
hittust á sal þar sem skipt var í 
hópa en búið var að skipuleggja 
3 stöðvar þar sem unnið var að 
verkefnum og spiluð spil sem 
tengdust tölunni 100. Þegar 
stöðvavinnu lauk endaði hátíðin 
á því að nemendur fengu að ná 
sér í 10 stykki af ýmsu sem gott 

er að gæða sér á til dæmis popp, 
snakk og rúsínur og röðuðu á 
blað. Þegar allir voru búnir að 
fylla upp í 100 gæddu þau sér 
auðvitað á kræsingunum. 

Gaman er einnig að segja 
frá því að þennan dag voru 
nemendur í 1. bekk búnir að 
vera 100 daga í grunnskóla, 
nemendur 2. bekkjar 208 daga, 
nemendur 3. bekkjar 460 daga og 
nemendur 4. bekkjar 640 daga. 
Nemendur útbjuggu einnig mjög 
skemmtilegt 100 daga skrímsli 
sem var auðvitað með 100 augu. 

þa

100 daga hátíð

Íbúum Snæfellsbæjar fjölgaði 
um 2,6% eða 43 manns á 
síðasta ári skv. talningu Þjóð
skrár Íslands. Samkvæmt sömu 
gögnum voru íbúar 1680 talsins 
undir lok síðasta árs og Snæ fells
bær þriðja fjölmennasta sveitar
félagið á Vesturlandi.

Í sveitarfélagið komu 138 ein
staklingar. Þar af voru 83 með 
íslenskan ríkisborgararétt og 55 
með erlendan ríkisborgararétt. 
Flestir voru pólskir, en fólkið 
kom frá 15 löndum. Af þessum 
138 einstaklingum voru svo 22 
nýfædd börn.

Úr sveitarfélaginu fluttu 95 

ein staklingar. Þar af voru 63 með 
íslenskan ríkisborgararétt og 32 
með erlendan ríkisborgararétt. 
Þar voru líka Pólverjar fjöl menn
astir, en fólkið sem flutti héðan 
kom frá 10 löndum. Látnir á 
árinu voru 5.

Hlutfallsleg fjölgun íbúa 
á Vesturlandi árið 2018 var 
að meðal tali 2,0% sé litið til 
allra sveitarfélaganna í lands
hlutanum. Á Vesturlandi var 
mesta fjölgun íbúa á Akranesi 
þar sem fjölgaði um 196 manns 
eða 2,7%. Hlutfallsleg fjölgun 
var þó mest í Helgafellssveit þar 
sem fjölgaði um fjóra eða 6,8%.

Íbúum fjölgaði 
árið 2018

Auglýsingaverð 
í Jökli

Heilsíða  32.800 +vsk

Hálfsíða. 23.400 +vsk

1/4 úr síðu   13.900 +vsk

1/8 úr síðu 10.800 +vsk

1/16 úr síðu   8.100 +vsk



Undirbúningstímabilið hjá 
meistaraflokki karla hjá Víkingi 
Ólafsvík hefur farið ágætlega 
af stað. Þeir hafa nýlega lokið 
þátttöku í í fotbolti.net mótinu, 
þar spiluðu þeir í Bdeild 1. 
riðli með Njarðvík, Vestra og 
Aftureldingu enduðu þeir  í 
3. sæti með 3 stig eftir að hafa 
gert jafntefli í öllum leikjunum 
í riðlinum. 

Víkingur hefur eins og 
venjulega verið að prófa 
leikmenn fyrir komandi leiktíð 
og hafa ungu leikmennirnir í 
liðinu einnig fengið að spreyta 
sig. Víkingur mætti svo Kára 
frá Akranesi í úrslitakeppninni 
og spiluðu þeir um 5. sætið. 
Sá leikur var mjög spennandi 
og var staðan 1  1 að loknum 
venjulegum leiktíma. Var þá 
gripið til vítaspyrnukeppni og þar 
tryggðu Víkingar sér sigur þegar 
Konráð Rangarsson markvörður 
varði fyrstu spyrnuna frá Kára, 
endaði leikurinn því 7  5 fyrir 
Víking og 5 sætið í mótinu þeirra. 

Þess má geta að Víkingur tók 
einnig þátt í íslands meistara

mótinu í fut sal og komust í 
úrslita keppnina, féllu þeir út 
í fjögurra liða úrslitum fyrir 
Vængjum Júpíters sem urðu 
íslands meistarar annað árið í 
röð. 

Það er nóg framundan hjá 
strákunum og hefja þeir þátttöku 
í Lengjubikarnum þann 15. 
febrúar þegar þeir mæta Njarðvík 
í Adeild 2. riðli.

þa

Undirbúa sumarið

Skattadagur
Fimmtudaginn 14. febrúar kl. 20:00 – 21:00
Í félagsheimilinu Klifi, Ólafsvík.

Deloitte á Snæfellsnesi

Dagskrá Skattadagsins:
 
HELSTU SKATTALAGABREYTINGAR OG ÁSKORANIR 
OG ÁLITAMÁL Í TENGSLUM VIÐ YFIRTÖKUR, 
SAMRUNA OG SKIPTINGAR
Þórdís Bjarnadóttir, 
liðsstjóri á skatta- og lögfræðisviði
 
UMFJÖLLUN UM VEIÐIGJÖLD
Jónas Gestur Jónasson, 
meðeigandi á Viðskiptalausnum
 
SVEITARFÉLÖGIN: TEKJUR OG TÆKIFÆRI
Björg Ágústsdóttir, 
bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar
 
FUNDARSTJÓRI: 
Marino Mortensen, 
verkefnastjóri á Endurskoðunarsviði

Aðgangur ókeypis
Skráning fer fram á: mamortensen@deloitte.is  
og í síma 580 3000 fyrir miðvikudaginn 13. febrúar



Á undanförnum dögum hef ég 
sjálfur, fyrirtæki mitt hér í Snæ
fellsbæ, fjölskylda mín og börn 
orðið fórnarlömb hatursorðræðu, 
netníðs og opinberrar smánunar. 
Er þessi múgsefjun á slíku stigi að 
óhjákvæmilegt er að bera hendur 
fyrir höfuð sér. Drifkraftur þessa 
alls má rekja til Robert Wolfs 
fyrrum starfsmanns í fyrirtæki 
mínu. Af óljósum málflutningi 
hans í fjölmiðlum virðist mega 
draga að hann telji fyrirtæki mitt, 
Hraun veitingahús, hafa van
greitt sér laun og þannig brotið 
á kjarasamningsbundnum rétt
indum hans. Robert hefur farið 
fram með vægast sagt einhliða 
mál flutningi og rakalausum róg
burði. Engin gerir kröfur til þess 
að hann rökstyðji mál sitt, hvorki 
fjölmiðlar sem fjallað hafa um 
þetta mál né sumir í nærsamfélagi 
okkar Snæfellinga sem taka þátt 
í herferðinni án þess að gera 
minnstu kröfu um að Robert sýni 
fram á hvernig hafi verið á honum 
brotið. Robert hefur þó staðfest 
í fjölmiðlum að þetta mál snúist 
ekki um peninga. Hverjar eru þá 
kröfur Roberts?

 
Hið rétta er að Robert Wolf 

hefur fengið greidd laun, yfir
vinnu og önnur launatengd rétt
indi í samræmi við þann kjara
samning sem gildir um starf hans.

Hið rétta er að Matvís, stéttar
félags fólks í veitingageiranum 
hefur yfirfarið launa og vakta
fyrirkomulag í fyrirtæki mínu og 
staðfest að greiðslur launa þess 
eru í samræmi við gildandi kjara
samninga.

Hið rétta er að í fyrirtæki mínu 
er leitast við að launagreiðslur 
séu réttar og í samræmi við kjara
samninga hverju sinni. Líkt og í 
öllum öðrum fyrirtækjum getur 
komið upp eitthvað misræmi eða 
missklingur við útreikning launa 

í einstaka tilvikum. Þegar slíkt 
hefur komið upp hefur það verið 
leið rétt þegar staðfesting liggur 
fyrir um slíkt.

Hið rétta er að Verklýðsfélag 
Snæfellinga hefur einungis stað
fest að mál Roberts sé í skoðun.

 
Ég hafna aflarið þeim rógburði 

Roberts í minn garð að: „ [Ég sé] 
algjör fantur við aðra fyrrverandi 
starfsmenn“. Ég hafna því alfarið; 
„...að [ég] hafi látið [Robert] 
skrifa undir pappíra þess efnis 
að Hraun skuldaði honum enga 
yfirvinnu“. Ég hafna því alfarið 
að: „[...ég] hafi beitt [Robert] 
áreiti og hótað honum öllu 
illu“.  En þetta er meðal dæma 
af þeim róburi sem settur hefur 
verið opin berlega fram af hálfu 
Roberts Wolf í minn garð og fyrir
tækis míns.

 
Engin manneskja með rétt

lætis kennd og siðferðisvitund 
getur setið undir þessu til 
lengdar, þó ekki væri nema vegna 
þess að ég á börn og eiginkonu og 
lifi og starfa í Snæfellsbæ. Sárust 
er sú staðreynd að verða vitni 
að þeirri múgsefjun sem á sér 
stað í okkar góða samfélagi. Á 

face book hefur verið stofnaður 
lokaður hópur til að kynda nú 
enn betur undir þessari herferð. 
Herferð sem ekkert markmið 
virðist hafa annað en smána mig 
og fyrirtæki mitt opinberlega 
og valda þannig skaða og tjóni. 
Þar er unnt að lesa hreinar lygar 
sem um mig er skrifað og þar 
er hvatt til frekari aðgerða gegn 
mér og fyrirtæki mínu. Gagnvart 
netníð og opinberri smánun 
eru lagaúrræðin ekki mörg. 
Óhjákvæmilegt hefur þó reynst 
að kæra til lögreglu nokkra 

einstaklinga fyrir hatursorðræðu.
 
Ég bið alla Snæfellinga að setja 

sig í þessi spor. Ég óska engum 
þess sem ég og fjölskylda mín 
höfum mátt þola á undanförnum 
vikum. Við erum þó ekki einu 
fórnarlömbiðin því samfélag 
okkar er líka fórnarlamb þegar 
það er látið viðgangast að í lagi 
sé að níðast með persónuárásum 
á eina fjölskyldu.

Jón Kristinn Ásmundsson

Bréf frá Jóni Kristni Ásmundssyni

Ólafsvíkurvaka verður haldin 
dagana 28. – 29. júní nk. og 
verður þetta í sjötta sinn sem 
hátíðin fer fram. Ólafsvíkurvakan 
er fyrst og fremst hugsuð sem fjöl

skyldu skemmtun fyrir nú verandi 
og brottflutta íbúa sem vilja koma 
saman til að hafa gaman í góðra 
vina hópi. Snæ fells jökuls hlaupið 
verður einnig þessa helgi og því 

von á fjöl menni í bænum.
Undirbúningsnefnd hátíðar

innar í ár hefur hafið störf og 
verða birtar fréttir af dagskrá 
þegar nær dregur. 

Ólafsvíkurvaka dagana 
28. – 29. júní

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður



Nú í vetur hafa nemendur 
á unglingastigi tekið þátt í 
spurningakeppni í skólanum sem 
fékk nafnið Viskan. Fyrirkomulag 
keppninnar er svipað og í Útsvari 
og nemendum því blandað 
saman í lið, voru þrír og þrír 
í liði. Krakkarnir stóðu sig öll 
mjög vel og var keppt til úrslita 
nú eftir áramótin. Sigurvegarar í 
Viskunni 2018 voru þau Hreinn 

Ingi Halldórsson í 9. bekk, Eir 
Fannarsdóttir í 10. bekk og 
Benedikt Gunnarsson í 10. bekk. 
Sigurliðið fékk Viskuna afhenta 
en Viskan er farandbikar  og 
verður hann veittur á hverju ári 
ásamt því að nöfn sigurvegaranna 
verða merkt á hann. Að auki 
fengu sigurvegararnir gjafabréf 
fyrir pizzu og kók á Skerinu.

þa

Viskan 2018

Blaðamaður/Fréttaritari 
óskast

Bæjarblaðið Jökull óskar eftir 
áhugasömum aðila til að sjá um 

fréttaöflun úr Grundarfirði 
fyrir blaðið.

Nánari upplýsingar veitir Jóhannes 
í síma 893 5443 og netfang steinprent@simnet.is

Aðalfundur Rauða krossins í Snæfellsbæ
verður haldinn  

þriðjudaginn 19. febrúar 2019 kl. 20.00 

á veitingahúsinu Skeri

Venjuleg aðalfundarstörf

Stjórn Rauða krossins Snæfellsbæ

29. janúar til 4. febrúar var 
alls landað 1188 tonnum í 116 
löndunum. Í Rifshöfn var landað 
765 í 49 löndunum í Ólafs víkur
höfn 398 tonnum í 64 löndunum 
og á Arnarstapa 25 tonnum í 3 
löndunum. 

Hjá dragnótabátunum land
aði Rifsari SH 48 tonnum í 4, 
Guðmundur Jensson SH 39 
tonnum í 4, Egill SH 35 tonnum í 4, 
Gunnar Bjarnason SH 35 tonnum 
í 4, Esjar SH 31 tonni í 5, Matthías 
SH 26 tonnum í 3, Steinunn SH 
21 tonni í 2, Sveinbjörn Jakobsson 
SH 16 tonnum í 4 og Leynir SH 
13 tonnum í 2 löndunum. 

Allir stóru línubátarnir lönd
uðu og landaði Örvar SH 131 
tonni í 2, Rifsnes SH 130 tonnum 
í 2, Tjaldur SH 7o tonnum í 1 
og Hamar SH 68 tonnum í 2 

löndunum. 
Hjá litlu línubátunum landaði 

Gullhólmi SH 50 tonnum í 4, 
Kristinn SH 29 tonnum í 4, 
Stakkhamar SH 28 tonnum í 3, 
Kvika SH 25 tonnum í 3, Lilja SH 
23 tonnum í 4, Særif SH 21 tonni í 
3, Tryggvi Eðvarðs SH 21 tonni í 3, 
Brynja SH 20 tonnum í 5, Sverrir 
SH 16 tonnum í 4, Bíldsey SH 15 
tonnum í 3, Álfur SH 7 tonnum í 
1, Rán SH 7 tonnum í 3, Kári SH 
6 tonnum í 2 og Þerna SH 2 tonni 
í 1 löndun. 

Góð veiði var hjá netabátunum 
og landaði Bárður SH 72 tonnum 
í 9, Saxhamar SH 76 tonnum í 
7, Magnús SH 47 tonnum í 5, 
Ólafur Bjarnason SH 37 tonnum 
í 6 og Arnar II SH 25 tonnum í 7 
löndunum.

þa

Aflabrögð

Skil á efni í Jökul??
Fyrir kl. 16 á þriðjudögum.
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Álagningu fasteignagjalda 2019 hefur nú verið lokið.

Álagningarseðlar fasteignagjalda fyrir árið 2019 verða sem fyrr ekki sendir út í 
pappír, heldur munu þeir verða aðgengilegir rafrænt í gegnum www.island.is.  

Ef óskað er eftir því að fá álagningarseðil sendan, vinsamlegast ha�ð samband við 
bæjarritara í síma 433-6900 eða á netfangið lilja@snb.is 

Greiðsluseðlar verða heldur ekki sendir út í pappír til þeirra sem fæddir eru eftir 
1948, nema þess sé sérlega óskað.  Ef óskað er eftir því að fá senda greiðsluseðla, 
vinsamlegast ha�ð samband í síma 433-6900 eða á netfangið lilja@snb.is 

Reikningsviðskipti við Snæfellsbæ síðastliðin 3 ár er hægt að sjá með því að 
fara inn á „Mínar síður“ á heimasíðu Snæfellsbæjar, www.snb.is 

Gjalddagar fasteignagjalda verða átta, frá 1. febrúar til og með 1. september 
2019.  Ef fasteignagjöld eru gerð upp að fullu fyrir 15. mars 2019 fæst 3% 
staðgreiðsluafsláttur.

Hægt er að greiða fasteignagjöld með boðgreiðslum, og ef þess er óskað, vinsam-
legast ha�ð samband við skrifstofur Snæfellsbæjar sem fyrst.

Lækkun fasteignaskatts á íbúðum elli- og örorkulífeyrisþega er reiknuð við álagn-
ingu fasteignagjalda.  Afslátturinn er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra skatt-
skyldra tekna skv. skattframtali.  

Ekki er þörf á að sækja sérstaklega um þennan afslátt.

Hægt er að senda fyrirspurnir á netfangið lilja@snb.is eða hringja í síma 433-6900.

Auglýsing um álagningu fasteignagjalda 
í Snæfellsbæ 2019


