Árskógur - útleiga f. veislur, dansleiki, fundi og aðrar skemmtanir
Stefgjald*
Stóri salur
Útleiga á sal fyrir íþróttaæfingar
Veislur einstaklinga:
Allt að 100 manns
101-200 manns
201 og fleiri
Dansleikir, árshátíðir allt húsið
Allt að 100 manns
101 - 200 manns
201 og fleiri
Stefgjald fyrir hverja 100 umfram 300 manns

2017
2.800
40.000
49.000
57.000

5.309
15.928
23.892
7.300

76.000
105.000
122.000

Erfidrykkja - stóri salur, litli salur og eldhús

45.000

Ráðstefnur, fundir heilsdagsnotkun

23.000

Leik,- og söngskemmtanir, markaðir

33.000

Litli salur
Minni fundir, takm. aðstaða
Bingó, spilakvöld, fundir með aðg. að eldhúsi
Stærri fundir, veislur með aðgangi að eldhúsi

13.500
15.500
26.000

Afnot af eldhúsi án notkunar á annari aðstöðu
Árgjald líknarfélaga/félagasamtaka v. funda

11.000
2.800

Ættarmót
Eitt grunngjald með allri aðstöðu

105.000

Tjaldsvæði Árskógi
Eingöngu í tengslum við ættamót og er inn í grunngjaldi
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*stefgjald greiðist samkvæmt gjaldskrá STEFS hverju sinni, þessi gjaldskrá miðast við október 2016
Samþykkt í íþrótta- og æskulýðsráði Dalvíkurbyggðar þann 1. nóvember 2016
Samþykkt í sveitarstjórn 22. nóvember 2016
Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2017

Gjaldskráin miðast við neysluverðsvísitölu með húsnæðislið og
er upphafsstaða miðuð við 1. september 2016 (438,5 stig).
Gjaldskrárbreytingar eru einu sinni á ári og tekur hækkunin gildi
1. janúar ár hvert. Tekið er mið af þjóðhagsspá Hagstofu Íslands
þann 1. september ár hvert um breytingar á neysluverðsvísitölu
fyrir komandi ár. Grunngjald gjaldskrár breytist ekki á milli ára
nema að íþrótta- og æskulýðsráð ákveði að breyta grunngjaldi
til hækkunar eða lækkunar óháð breytingu á neysluverðsvísitölu
og leggur þá viðkomandi ráð þá tillögu fyrir sveitarstjórn til
staðfestingar. Ef viðkomandi ráð gerir ekki slíka tillögu þá
uppfærist gjaldskráin sjálfkrafa þann 1. janúar ár hvert
samkvæmt þjóðhagsspá Hagstofu Íslands um breytingar á
neysluverðsvísitölu fyrir komandi ár.
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