
Gaukurinn
Fréttabréf Skeiða- og Gnúpverjahrepps

Opnunartími sundlauganna okkar í sumar
Neslaug: þri-fim 14-22, fös 14-18, lau-sun 10-18
Skeiðalaug: mánudaga og fimmtudaga 18-22

2.árg. 6.tbl. júlí 2022

Opnunartími á gámasvæðinu í Árnesi

miðvikudaga 14:00-16:00 og laugardaga 12:00-15:00

17. júní í Brautarholti



Eitt af kosningaloforðum Samvinnu-
listans var að endurvekja fréttabréfið 
Gaukinn í prentuðu formi og gefa hann út 
mánaðarlega. Það er mér mikil ánægja að 
koma þessu verkefni í framkvæmd strax 
fyrsta mánuðinn í starfi. Framvegis mun 
Gaukurinn koma út um hver mánaðarmót 
til þess að upplýsa íbúa sveitarfélagsins um 
hvað hefur gerst í líðandi mánuði og hvað 
sé framundan í komandi mánuði. Að sama 
skapi tel ég mikilvægt að birta fundargerðir 
frá sveitarstjórnarfundum líðandi mánaðar 
svo að sem flestir fylgist með störfum 
sveitarstjórnar og ákvörðunum hennar. 
Það verður hægt að kaupa auglýsingar í 
Gaukinn og hvet ég alla aðila sem selja 
vörur eða veita þjónustu í sveitarfélaginu 
að auglýsa í Gauknum til að koma sér á 
framfæri við íbúa sveitarfélagsins. Stærðir 
og verð auglýsinga má sjá á bls. 4.

Fyrsti fundur nýrrar sveitarstjórnar var 
miðvikudaginn 1. júní. Mér finnst samstarf 
milli meirihluta og minnihluta í sveitar-
stjórn hafa farið vel af stað og er ég bjartsýnn 
á samvinnu komandi ára. Ég hef bara fengið 
góðar móttökur frá öllum starfsmönnum 
sveitarfélagsins og vil ég þakka fyrir það.  
Samvinnan á skrifstofunni hefur gengið 
vel og líst mér mjög vel á að starfa með 
Sylvíu og Hrönn. Það er ánægjulegt að 
segja frá því að við höfum gert ákveðnar 
skipulagsbreytingar á skrifstofunni þar 
sem Sylvía mun taka við nýrri stöðu 
fjármálastjóra hjá sveitarfélaginu. Sylvía 
hefur staðið sig frábærlega í störfum sínum 
fyrir sveitarfélagið og tel ég mikilvægt að 
halda þeirri reynslu og þekkingu sem hún 
hefur aflað sér áfram hjá okkur.

  
Það er mikill hugur í forsvarmönnum 

Rauðukamba varðandi komandi upp-
byggingu í Þjórsárdal. Verkefnið hefur 
þróast töluvert frá því að það var kynnt á 
íbúafundi í Árnesi árið 2019.  Búið er að þróa 
hugmyndir um sameiginlega gestastofu 
fyrir Þjórsárdal og móttöku fyrir hótelið 
og baðlónið. Staðsetning hennar er áætluð 
við Selhöfða og þaðan verða gestir ferjaðir 
í sérútbúnum bílum upp í Rauðukamba. 
Þessa leið nýta fjölmargir heimamenn, 
bæði hesta- og sauðfjárbændur. Til að auka 
á samtal og samvinnu þá héldum við fund í 
mánuðinum með helstu hagaðilum til þess 
að ná fram samtali um framkvæmdina, 
svo hönnun á reiðleiðum og öðrum 
aðbúnaði verði gerður í góðu samstarfi 
við þá sem nota svæðið. Í haust verður 
haldinn íbúafundur um verkefnið og munu 
forsvarsmenn Rauðukamba þá kynna hvar 
verkefnið er statt.

Þann 18. júní var síðasti opnunardagur 
á gámasvæðinu í Brautarholti. Framvegis 
verður einungis eitt gámasvæði í 
sveitarfélaginu og er það staðsett í Árnesi.  
Búið er að setja upp grendargáma í 
Brautarholti og Árnesi þar sem hægt er 
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Pistill frá 
Sveitarstjóra



www.skeidgnup.is

að koma með heimilisrusl til flokkunar en 
opnunartími gámasvæðisins í Árnesi má 
sjá á forsíðu Gauksins.

Við þurftum að taka þá erfiðu ákvörðun 
með sumaropnun Skeiðalaugar að hafa 
hana einungis opna á mánudögum 
og fimmtudögum kl.18-22. Erfiðlega 
hefur gengið að fá starfsfólk til starfa 
í sundlaugina. Þrátt fyrir það er opin 
sundlaug í sveitarfélaginu alla daga 
vikunnar í sumar þar sem opnun í 
Neslaug er 6 daga vikunnar. Ástandið á 
húsnæði Skeiðalaugar er ekki gott og eru 
fyrirliggjandi miklar framkvæmdir til 
lagfæringa. Í ágúst munum við hefja vinnu 
til að móta framtíðarsýn Skeiðalaugar.  Ég 
hef ákveðnar hugmyndir um það hvernig 
við getum eflt þjónustu í Skeiðalaug. Við 
munum óska eftir samtali og samstarfi 
við alla íbúa sem vilja koma að þeirri 
vinnu, að skapa nýja framtíðarsýn fyrir 
Skeiðalaug sem gerir okkur kleift að ráðast 
í endurbætur á húsnæðinu.

Sú staða kom upp á fyrstu dögum mínum 
í starfi, að Elín Anna leikskólastjóri sagði 
starfi sínu lausu. Ég vill þakka Elínu fyrir 
störf sín við leikskólann síðustu 7 ár og 
óska henni velfarnaðar á nýjum vettvangi.  
Við erum því á þeirri vegferð að auglýsa 
eftir nýjum leikskólastjóra. Ég hvet alla 
íbúa sem þekkja til öflugra einstaklinga 
sem gætu haft áhuga á starfinu að hvetja 
þá til að sækja um.  Starfið á leikskólanum 
okkar hefur verið til fyrirmyndar og 
mun sveitarstjórn standa þétt við bakið 
á starfsfólki hans til að halda áfram því 
öfluga starfi sem leikskólinn heldur úti og 
við getum öll verið stolt af.

Ég vil þakka menningar- og æskulýðs-
nefnd fyrir frábæra hátíð sem haldin var 
bæði í Brautarholti og í Árnesi 17.-19. júní.  
Það var gaman að sjá hversu góð mæting 
var, en sjálfur varð ég svo óheppinn að missa 
af hluta af hátíðinni þar sem ég greindist 
með covid á laugardagsmorgninum. Ég 
sem hélt að ég myndi sleppa alveg.

Eitt af mínum fyrstu verkefnum í 
starfinu hefur verið að fara í gegnum alla 
kostnaðarliði í rekstri sveitarfélagsins. 
Fjölmörg atriði hef ég  nú þegar framkvæmt 
til að ná fram hagræðingu og lækkun á 
kostnaði fyrir sveitarfélagið. Við munum 
taka upp nýtt verklag á skrifstofunni í 
ýmsum málum með það að markmiði að 
auka afköst og lækka kostnað.

Það eru svo fjölmörg verkefni framundan 
eftir sumarfrí. Við ætlum að halda 
boðað skólaþing í vetur og munum hefja 
undirbúning að því strax í ágúst.  

Sorpmálin eru einn af stóru 
málaflokkunum okkar. Í lok maí þá sat 
ég ráðstefnu með flestum sveitarfélögum 
á landinu er varðar nýja löggjöf um 
meðhöndlun á sorpi. Hingað til hefur 
kostnaður við sorphirðu verið innheimtur 
sem fast gjald með fasteignagjöldum 
en það mun breytast. Um næstu áramót 
taka gildi ný lög varðandi sorphirðu á 
landinu. Með þeim kemur breyting sem 
mun hafa veruleg áhrif á alla landsmenn 
þar sem bundið verður í lög að greiðsla 
fyrir sorplosun þarf að vera í samræmi við 
það sem hver og einn hendir, þ.e.a.s. „þú 
borgar þegar þú hendir”. Ekki verður því 
lengur heimilt að innheimta fast gjald fyrir 
árið heldur þarf að innheimta eftir því hvað 
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hver og einn hendir. Það þýðir að þeir sem 
eru duglegir að flokka og skila af sé minna 
sorpi, þeir borga minna. Aftur á móti þeir 
sem flokka lítið og skila frá sér miklu 
magni af úrgangi munu þurfa að greiða 
meira. Það jákvæða við þetta er að hver og 
einn getur haft áhrif á þennan kostnað hjá 
sér.

Núna í júní hóf Landstólpi byggingu á 
12 nýjum íbúðum í Brautarholti. Það er 
mesta fjölgun íbúða í einum vettvangi 
sem hefur átt sér stað í sveitarfélaginu. 
Á síðunni hér til hægri má sjá teikningar 
af þessum íbúðum. Nýtt deiliskipulag 
mun svo taka gildi í Brautarholti seinna 
í sumar. Þar er gert ráð fyrir 19 íbúðum 
í raðhúsum, parhúsum og einbýlishúsi.  
Einnig er gert ráð fyrir 4 atvinnulóðum 

á því svæði þar sem gámasvæðið hefur 
verið. Við stefnum því á að geta úthlutað 
lóðum í Brautarholti áður en langt um 
líður. Það verður spennandi að fylgjast 
með uppbyggingunni í Brautarholti sem 
vonandi mun halda áfram af fullum krafti.

Skrifstofur sveitarfélagsins verða lokaðar 
vegna sumarfría frá mánudeginum 4. 
júlí til föstudagsins 22. júlí. Þrátt fyrir 
að skrifstofan sé lokuð í þrjár vikur þá 
verður alltaf  hægt að ná í mig í síma enda 
fjölmörg verkefni sem þarf að sinna.

Fleira er það ekki að sinni.

Kveðja,
Haraldur Þór Jónsson

sveitarstjóri

Fréttabréf Skeiða- og Gnúpverjahrepps kemur út í lok hvers mánaðar og er dreift 
á öll heimili í sveitarfélaginu. Hægt er að kaupa auglýsingar í blaðið og skal senda 
auglýsingar og aðsendar greinar til skeidgnup@skeidgnup.is
Útgefandi: Skeiða- og Gnúpverjahreppur.  Ábyrgðarmaður: Haraldur Þór Jónsson 

Borði neðst eða efst á síðunni, 136 x 25 mm
Árgjald, 12 birtingar = 25.000 kr.

Kubbur, 67 x 25 mm
Árgjald, 12 birtingar

= 15.000 kr.

Borði neðst eða efst á síðunni, 136 x 50 mm
Árgjald, 12 birtingar = 35.000 kr.

Verðskrá fyrir 

auglýsingar í Gauknum

Stakar birtingar

Hálfsíða = 15.000 kr.

Heilsíða = 20.000 kr.

Opna = 30.000 kr.

Fyrir fasta auglýsendur 
sem birta auglýsingu í 

hverjum mánuði
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Skraf 
Nokkrar staðreyndir um sveitarfélagið Skeiða- og Gnúpverjahrepp 

• Skeiðahreppur og Gnúpverjahreppur sameinuðust 2002 og er sveitarfélagið því 20 ára 
um þessar mundir. 

• Í Skeiða- og Gnúpverjahreppi búa um 600 manns. 
• Fjarlægðin milli efsta og neðsta bæjar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi eru tæplega 40 km. 
• Ásaskóli var fyrsti heimavistarskóli landsins, tekinn í notkun árið 1923. 
• Þjórsá er um 230 km. löng og er lengsta á landsins. 
• Vatnasvæði Þjórsár nær yfir um 7% af landinu. 
• Orðið þjór í nafni Þjórsár þýðir naut. 
• Þjórsárver eru einstök í íslenskri náttúru því gróðurþekjan er í yfir 600 m. hæð. 
• 1/3 hluti allra heiðagæsa í heiminum hafa varpstöðvar sínar í Þjórsárverum. 
• Árnes er eyja í Þjórsá. 
• Árnessýsla dregur nafn sitt af eyjunni Árnesi í Þjórsá. 
• Eyjan Árnes var eitt sinn landföst til vesturs og heitir þess vegna „nes“. 
• Í eyjunni Árnesi má sjá þingrústir þar sem talið er að þing Árnessýslu hafi verið á sínum 

tíma. 
• Skaftholtsréttir eru taldar vera eitt elsta réttarstæði landsins. 
• Fornbýlið Stöng er eitt af 20 þekktum skálabæjarrústum í Þjórsárdal. 
• Árið 1917 hófust framkvæmdir við Skeiðaáveituna. 
• Skeiðaáveitan er talin eitt mesta stórvirki Skeiðamanna fyrr og síðar 
• Framkvæmdir við Skeiðaáveituna tóku 7 ár. 
• Á tímabili unnu yfir 100 manns við framkvæmdir Skeiðaáveitu. 
• Verkamenn við Skeiðaáveitu bjuggu m.a. í hlöðum og skemmum á Skeiðunum. 
• Skurðgrafan sem notuð var við gröft Skeiðaáveitunnar var sú fyrsta sinnar tegundar og 

sérstaklega flutt inn frá Bandaríkjunum til verksins. 
• Orðið „sgiedh“ í gelísku merkir land sem flæðir yfir og líklegt talið að nafnið Skeið eigi 

uppruna sinn í þessu orði. 
• Gnúpverjahreppur dregur nafn sitt af gnúpi sem er bratt fjall sem gengur stakt fram úr 

fjallaklasa, núpur. 
• Kirkjustaður hefur verið að Stóra - Núpi frá því um 1200. 

Með von um að þið njótið þessa skrafs um nokkrar staðreyndir. 
Anna Kr. Ásmundsdóttir, Mástungu 

Leiðsögumaður og kennari. 
 

Allar ábendingar um villur í þessari upptalningu eru vel þegnar. 
Vinsamlegast sendið skilaboð til: 

annakrasm@gmail.com 



Sveitarstjórn 2022 - 2026. Númer fundar: 1 
Dagssetning fundar: Miðvikudagur, 1. júní 2022

Tími fundar: 16:00. Mættir: Gunnar Örn 
Marteinsson, Gerður Stefánsdóttir, í fjarveru 
Karenar Óskarsdóttur, Haraldur Þór Jónsson, Bjarni 
Hlynur Ásbjörnsson og Vilborg María Ástráðsdóttir.
Auk þess sat Sylvía Karen Heimisdóttir fundinn og 
ritaði fundargerð.

Gunnar Örn Marteinsson setti fundinn og spurðist 
fyrir um hvort athugasemdir væru við fundarboðið, 
svo reyndist ekki vera. Óskað var eftir að bæta á 
dagskrá þremur málum, nr. 27, 28 og 29. Var það 
samþykkt samhljóða með 5 atkvæðum.

Fundargerð: 
1. Kosning oddvita og varaoddvita
Lögð fram tillaga um að Haraldur Þór Jónsson 

gegni stöðu oddvita á kjörtímabilinu. Gengið var til 
kosningar oddvita og hlaut Haraldur Þór Jónsson 
4 atkvæðum. Gunnar Örn Marteinsson sat hjá. 
Haraldur Þór Jónsson er því rétt kjörinn oddviti 
út kjörtímabilið. Nýkjörinn oddviti, Haraldur Þór 
Jónsson, tekur við fundarstjórn.

Lögð fram tillaga af meirihluta stjórnar um að 
Bjarni Hlynur Ásbjörnsson gegni stöðu varaoddvita 
á kjörtímabilinu. 

Gunnar Örn Marteinsson og Gerður Stefánsdóttir 
óska eftir að Vilborg Ástráðsdóttir gegni stöðu 
varaoddvita í ljósi niðurstöðu kosninga og sæti 
hennar á lista og í ljósi jafnréttissjónarmiða.

Vilborg Ástráðsdóttir frábað sig því að gegna 
stöðu varaoddvita.

Gengið var til kosninga um varaoddvita 
með handauppréttingu og hlaut Bjarni Hlynur 
Ásbjörnsson 4 atkvæði. Gunnar Örn Marteinsson 
sat hjá. Bjarni Hlynur Ásbjörnsson er því rétt 
kjörinn varaoddviti út kjörtímabilið.

2. Ráðning sveitarstjóra
Rætt var um stöðu sveitarstjóra. Lögð var fram 

tillaga frá meirihluta stjórnar um að Haraldur 
Þór Jónsson sinni sameiginlegri stöðu oddvita og 
sveitarstjóra í samtals 100% starfi út kjörtímabilið. 
Gerður tók fram,fyrir hönd U listans, að þau kjósi 
að starf sveitarstjóra sé auglýst.  

Rætt var um hvernig starfsemi skrifstofunnar og 
stjórnsýslu sveitarfélagsins yrði með sameiningu á 
starfi oddvita og sveitarstjóra, hvernig greiðslum 
væri háttað til hans á meðan hann situr einnig í 
öðrum nefndum sem greitt er sérstaklega fyrir á 
sama tíma og hann þiggur laun fyrir störf oddvita.

Oddvita falið að koma með nánari skilgreiningu á 
starfslýsingu hins sameiginlega starfs og starfsemi 
skrifstofu og stjórnsýslunnar.

3. Siðareglur kjörinna fulltrúa hjá Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi

Sveitarstjórn telur að endurskoða skuli siðareglur 
kjörinna fulltrúa sveitarfélagsins og felur oddvita 
að endurskoða reglurnar út frá athugasemdum sem 
ræddar voru og leggja fram drög að nýjum reglum 
fyrir næsta fund sveitarstjórnar.

4. Nefndir og stjórnir Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps 2022-2026 Lögð var fram 
tillaga um kjör fulltrúa í eftirfarandi nefndir, 
stjórnir og ráð, sbr. 41. gr. samþykktar um stjórn 
sveitarfélagsins, sem unnið hefur verið af öllum 
þremur listum sveitarstjórnar. Eftirfarandi skipun 
nefnda var samþykkt samhljóða af sveitarstjórn: 
Skólanefnd: Aðalamaður: Vilborg M. Ástráðsdóttir, 
Bjarni Hlynur Ásbjörnsson, Ingvar Hjálmarsson, 
Karen Óskarsdóttir, Sigríður Björk Gylfadóttir. 
Varamaður: Gunnhildur Valgeirsdóttir, Vilmundur 
Jónsson, Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, Anna 
María Flygenring, Sigríður Björk Marínósdóttir. 
Afréttamálanefnd Gnúpverjaafréttar. 
Aðalmaður: Helga Höeg Sigurðardóttir, 
Gylfi Sigríðarson, Arnór Hans Þrándarson. 
Varamaður: Ingibjörg María Guðmundsdóttir, 
Tryggvi Steinarsson, Sigurður Unnar Sigurðsson.  
Afréttamálafélag Flóa og Skeiða. Aðalmaður: 
Elin Moquist, Jón Vilmundarson. Varamaður: 
Ingvar Hjálmarsson, Hafliði Sveinsson. 
Loftslags- og Umhverfisnefnd. Aðalamaður: 
Vilmundur Jónsson, Gunnhildur Valgeirsdóttir, 
Sigþrúður Jónsdóttir. Varmaður: Haraldur Ívar 
Guðmundsson, Birna Þorsteinsdóttir, Hannes 
Ólafur Gestsson. Veitunefnd: Vilmundur Jónsson, 
Sigríður Björk Gylfadóttir, Valdimar Jóhannsson. 
Varamaður: Hlynur Árnason, Hannes Ólafur 
Gestsson, Kjartan Ágústsson. Ungmennaráð: 
Magnea Guðmundsdóttir. Samráðshópur um 
málefni aldraðra. Aðalmaður: Sigvaldi Kaldalóns 
Jónsson. Varamaður: Lilja Össurardóttir. Skóla- og 
velferðarnefnd Árnesþings. Aðalmaður: Andrea 
Sif Snæbjörnsdóttir. Varamaður: Karen Óskarsdóttir.
Nefnd oddvita og sveitarstjóra: Aðalmaður: 
Haraldur Þór Jónsson. Varamaður: Bjarni H. 
Ásbjörnsson. Aðalfundur Bergrisans. Aðalmaður: 
Andrea Sif Snæbjörnsdóttir,  Gunnar Örn 
Marteinsson, Axel Njarðvík. Varamaður: Gunnhildur 
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Valgeirsdóttir, Sigríður Björk Marinósdóttir, Karen 
Óskarsdóttir. Skipulagsnefnd Umhverfis - og 
tæknisviðs. Aðalmaður: Haraldur Þór Jónsson. 
Varamaður: Bjarni H. Ásbjörnsson. Umhverfis og 
tæknisviðs uppsveita bs. Aðalmaður: Haraldur 
Þór Jónsson. Varamaður: Bjarni H. Ásbjörnsson. 
Héraðsnefnd Árnesþings. Aðalmaður: Haraldur 
Þór Jónsson. Varamaður: Bjarni H. Ásbjörnsson. 
Seyrustjórn. Aðalmaður: Haraldur Þór Jónsson. 
Varamaður: Bjarni H. Ásbjörnsson. Öldungaráð: 
Aðalmaður: Lilja Össurardóttir. Varamaður: 
Sigvaldi Kaldalóns Jónsson. Almannavarnanefnd 
Árnessýslu. Aðalmaður: Haraldur Þór Jónsson. 
Varamaður: Gerður Stefánsdóttir. Oddvitanefnd 
uppsveita Árnessýslu. Aðalmaður: Haraldur 
Þór Jónsson. Varamaður: Bjarni H. Ásbjörnsson. 
Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
Aðalmaður: Haraldur Þór Jónsson. Varamaður: 
Bjarni H. Ásbjörnsson. Aðalfundur sambands 
sunnlenskra sveitarfélaga. Aðalmaður: Haraldur 
Þór Jónsson,  Bjarni Hlynur Ásbjörnsson, 
Karen Óskarsdóttir. Varamaður: Vilborg M. 
Ástráðsdóttir, Andrea Sif Snæbjörnsdóttir, Gunnar 
Örn Marteinsson. Svæðisskipulag Suður hálendi 
Íslands. Aðalmaður: Gerður Stefánsdóttir,  Gunnar 
Örn Marteinsson. Varamaður: Sigurður Unnar 
Sigurðsson, Ingvar Hjálmarsson. Fjarskiptafélag 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Stjórn 
fjarskiptafélagsins er sveitarstórn.

Skipun í eftirfarandi nefndir frestað fram að 
næsta fundi sveitarstjórnar. Kjörstjórn, Skólanefnd 
Flúðaskóla, Menningar- og æskulýðsnefnd, 
Velfarnaðar- og jafnréttisnefnd, Atvinnu- og 
samgöngunefnd, Hitaveitufélag Gnúpverja

 5. Laun fulltrúa og nefndarmanna hjá Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi

Tillaga að launum nefndarmanna í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi lögð fram og rædd.

Afgreiðslu máls frestað til næsta fundar.
6.  Fundartímar sveitarstjórnar 2022-2026
Samþykkt er samhljóða með 5 atkvæðum að 

fundartími sveitarstjórnar kjörtímabilið 2022-2026 
verði fyrsta og þriðja hvern miðvikudag í mánuði 
kl 9.

7. Skipurit
Oddvita falið að skoða breytingar á skipuriti 

sveitarfélagsins.
8. Sumarleyfi sveitarstjórnar
Sveitarstjórn samþykkti samhljóða með 5 

atkvæðum að sveitarstjórn verði í sumarleyfi í júlí. 
Fyrsti fundur eftir sumarleyfi verður 3. ágúst kl. 9.

 9. Sumarlokun skrifstofu
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 5 

atkvæðum að skrifstofa Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
verði lokuð vegna sumarleyfa starfsmanna frá 4. júlí 
til og með 22. júlí.  

10. Landsþing SÍS 2022 - til nýrrar 
sveitarstjórnar

Sveitarstjórn samþykkti samhljóða með 5 
atkvæðum að Haraldur Þór Jónsson yrði tilnefndur 
sem fulltrúi sveitarfélagsins á landsþingi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og felur honum að sækja 
landsþingið sem haldið verðu 28-30 september og 
til vara Bjarni Hlynur Ásbjörnsson. Oddvita falið að 
ganga frá kjörbréfi.

11. Aukaaðalfundur SASS
Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 5 

atkvæðum að Haraldur Þór Jónsson, Bjarni Hlynur 
Ásbjörnsson og Karen Óskarsdóttir verði tilnefnd 
sem fulltrúar sveitarfélagsins á auka aðalfund 
SASS þann 15-16. júní. Oddvita falið að ganga frá 
skráningarformi.

12. Heimsóknir v. innleiðingar farsældarlaga 
barna

Fundarboð á fund Barna- og fjölskyldustofu 
þann 8. júní. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða 
með 5 atkvæðum að Vilborg María Ástráðsdóttir 
og Karen Óskarsdóttir sæki fundinn fyrir hönd 
sveitarfélagsins. Oddvita falið að skrá fulltrúa 
sveitarfélagsins á fundinn.

13. Framhald um gerð svæðisskipulags f. 
Suðurhálendi.

Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum að 
Gunnar Örn Marteinsson og Gerður Stefánsdóttir 
sitji í skipulagsnefnd fyrir svæðisskipulag fyrir 
Suðurhálendi Íslands.

14. Umsókn um leikskóladvöl utan 
lögheimilissveitarfélag

Lagt fram til kynningar.
15. Bókasafnshús- Beiðni um leigutöku
Beiðni frá Selásbyggingum um að taka 

bókasafnshúsið í Brautarholti á leigu og koma 
húsnæðinu í notkun fyrir vinnustofur, fjarvinnustofur 
og létta framleiðslu einingar.

Sveitarstjórn tekur vel í erindið felur oddvita að 
skoða málið nánar með umsækjanda.

16. Félagsheimili Brautarholti- umsókn um 
umsjón.
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Auglýst var til umsóknar umsjón með útleigu 
á félagsrými og sal húsnæðis sveitarfélagsins í 
Brautarholti. Ein umsókn barst frá Hörpu Dís 
Harðardóttur.

Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum að 
ganga til samninga við Hörpu Dís Harðardóttur 
um umsjón með útleigu á húsnæðinu í Brautarholti. 
Oddvita falið að ræða við umsækjanda og mynda 
ramma um nýtingu húsnæðisins.

17. Beiðni um leyfi til rannsókna að Bergsstöðum
Fornleifastofnun Íslands óskar eftir leyfi til 

fornleifarannsókna á Bergsstöðum í Þjórsárdal. 
Fyrirhugað er að rannsókn fari fram fyrri hluta 
júlí og er samstarfsverkefni Fornleifastofnunar, 
Minjastofnunar og Háskóla Íslands.

Sveitarstjórn samþykkir samhljóða með 5 
atkvæðum að Fornleifastofnun Íslands geri 
fornleifarannsókn á Bergsstöðum í Þjórsárdal 
sumarið 2022.   

18. Heimasíða sveitarfélagsins
Tilboð barst frá Stefnu í nýja heimasíðu fyrir 

sveitarfélagið. Oddvita falið að skoða málið nánar.
19. Kynningarmyndband fyrir Skeiða-og 

Gnúpverjahrepps
Lagt fram til kynningar kynning frá Tjörva 

Jónssyni kvikmyndagerðarmanni varðandi 
kynningarmyndbandagerð fyrir Skeiða- og 
Gnúpverjahrepp.

20. Menntun til sjálfbærni. Ákall til 
sveitarstjórna

Lagt fram til kynningar ákall til nýrra sveitarstjórna 
að leggja aukna áherslu á menntun til sjálfbærni á 
komandi tímum.

Málefni 21-26 snýr að framlögðum 
lagafrumvörpum og fundargerðum sem hægt er að 
lesa nánar um á heimasíðu sveitarfélagsins.

27. Aðalfundarboð Eignarhaldsfélag 
Suðurlands

Lagt fram fundarboð á aðalfund Eignarhaldsfélags 
Suðurlands miðvikudaginn 15. júní. Samþykkt 
að Haraldur Þór Jónsson sæki fundinn f.h. 
sveitarfélagsins.

28. Skeiðalaug
Samningur við rekstraraðila, Eyþór Brynjólfsson, 

rennur út 30.06.2022.
Sveitarstjórn samþykkir að framlengja samninginn 

við Eyþór Brynjólfsson til 31.12.2022. Á þeim tíma 
verður mun sveitarstjórn móta framtíð Skeiðalaugar. 
Oddvita falið að ganga frá samningi.

29. Fasteignamat 2023
Nýtt fasteignamat fyrir árið 2023 lagt fram. 

Heildarmat fasteigna á Íslandi hækkar um 19,9% 
frá yfirstandandi ári, 22% á Suðurlandi og 16,2% 
í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Fasteignaskattur í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi er 0,45% á A flokki, 
1,32% á B flokki og 1,65% á C flokki. Í dag er 
álagningarprósenta á íbúðahúsnæði í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi lægst í uppsveitunum.

Sveitarstjórn skoðar álagningarforsendur í 
tengslum við fjárhagsáætlanagerð sveitarfélagsins 
fyrir árið 2023.   

Fundi slitið kl. 20.45. Næsti fundur 
sveitarstjórnar ákveðinn miðvikudaginn 15. júní 
nk. kl  09.00 í Árnesi.

Sveitarstjórn 2022 - 2026. Númer fundar: 2 
Dagssetning fundar: Miðvikudagur, 15. júní 2022.
Tími fundar: 09:00. Mættir:: Haraldur Þór Jónsson, 
oddviti, Andrea Sif Snæbjörnsdóttir, í fjarveru Bjarna 
Hlyns Ásbjörnssonar, Gunnar Örn Marteinsson, 
Karen Óskarsdóttir og Vilborg Ástráðsdóttir. Auk 
þess sat Sylvía Karen Heimisdóttir sveitarstjóri 
fundinn og ritaði fundargerð. Spurðist oddviti fyrir 
um hvort athugasemdir væru við fundarboðið, svo 
reyndist ekki vera.

Fundargerð: Mál til afgreiðslu og umfjöllunar:
1. Ráðningarsamningur oddvita/sveitarstjóra
Haraldur Þór Jónsson vék af fundi við afgreiðslu 

málsins. Var samþykkt með 4 atkvæðum að Vilborg 
Ástráðsdóttir tæki við við fundarstjórn. Drög að 
ráðningarsamningi við Harald Þór Jónsson sem 
oddvita og starfandi sveitarstjóra í 100% starfi 
lagður fram.

Sveitarstjórn staðfestir með 3 atkvæðum 
ráðningarsamning oddvita/starfandi sveitarstjóra 
og er Vilborgu Maríu Ástráðsdóttur falið að 
undirrita samninginn fyrir hönd sveitarstjórnar. 
Útbúa skal nánari starfslýsingu um sameiginlegt 
starf oddvita og sveitarstjóra og verkaskiptingu 
fyrir skrifstofu sem leggja skal fyrir næsta fund.

Gunnar Örn Marteinsson sat hjá við afgreiðslu 
málsins og lagði fram eftirfarandi bókun:

„Ég tel laun sveitarstjóra almennt í Uppsveitum 
vera komin upp fyrir það sem eðlilegt getur talist.“

2. Prókúra oddvita/sveitarstjóra
Haraldur Þór Jónsson vék af fundi við afgreiðslu 

málsins og var samþykkt að Vilborg Ástráðsdóttir 
tæki aftur við fundarstjórn.



Sveitarstjórn samþykkir með 4 atkvæðum 
að Haraldur Þór Jónsson, kt. 270576-5089, 
sveitarstjóri fari með prókúru sveitarfélagsins frá 
og með 15. júní 2022, samanber 45. gr. samþykktar 
um stjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Jafnframt 
samþykkir sveitarstjórn að prókúra Sylvíu Karen 
Heimisdóttur, kt. 290882-5679, falli niður frá og 
með 15. júní 2022.

3. Laun sveitarstjórnarfulltrúa og 
nefndarmanna 2022-2026

Lögð fram tillaga að launum sveitarstjórnarfulltrúa 
og nefndarmanna í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 
Lagt er til að laun nefndarmanna verði hlutfall 
af þingfarakaupi alþingismanna.  Sveitarstjórn: 
Grunnlaun sveitarstjórnarfulltrúa á mánuði verði 8% 
af þingfarakaupi, auk þess fá sveitarstjórnarfulltrúar 
greitt 3% af þingfarakaupi fyrir hvern setinn 
fund.  Varamenn í sveitarstjórn fá greitt 3% af 
þingfarakaupi fyrir hvern setinn fund. Fyrir 
sótta fundi og ráðstefnur utan sveitarfélagsins fá 
sveitarstjórnarfulltrúar 3% af þingfarakaupi fyrir 
hvern dag auk ferðakostnaðar skv. reikningi. Akstur 
vegna funda utan sveitarfélagsins skal greiddur eftir 
kílómetragjaldi skv. ákvörðun ferðakostnaðarnefndar 
ríkisins og útfylltri akstursdagbók.

Skólanefnd: Formaður skólanefndar fær greitt 
5% af þingfarakaupi fyrir hvern nefndarfund. 
Almennir nefndarmenn í skólanefnd fá greitt 2,5% 
af þingfarakaupi fyrir hvern setinn nefndarfund.

Aðrar nefndir og ráð: Formenn nefnda fá greitt 3% 
af viðmiðunarfjárhæð fyrir hvern setinn nefndarfund. 
Almennir fulltrúar nefnda fá greitt 1,5% af 
þingfarakaupi fyrir hvern setinn nefndarfund.

Laun sveitarstjórnarfulltrúa og nefndarmanna 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2022-2026 samþykkt 
samhljóða með 5 atkvæðum. Sveitarstjóra falið að 
skoða nánar laun kjörstjórnar og leggja fram á 
næsta fundi sveitarstjórnar.

4. Skipan í nefndir
Tillaga um skipan í stjórnir, nefndir og ráð Skeiða- 

og Gnúpverjahrepps, unnin í samvinnu L lista 
Samvinnulistans, E lista Uppbyggingar og U lista 
Umhyggju, umhverfis og uppbyggingar, lögð fram. 

Breyting er gerð á skólanefnd Þjórsárskóla frá 
síðasta fundi. Anna María Flygenring verður 
aðalmaður í stað Karenar Óskarsdóttur og Kjartan H. 
Ágústsson varamaður í stað Önnu Maríu Flygenring. 
Skólanefnd verður því eftirfarandi: Aðalmaður: 
Vilborg Ástráðsdóttir, Bjarni Hlynur Ásbjörnsson, 

Ingvar Hjálmarsson, Anna María Flygenring, 
Sigríður Björk Gylfadóttir.  Varamaður: Gunnhildur 
Valgeirsdóttir, Vilmundur Jónsson,  Helga Jóhanna 
Úlfarsdóttir, Kjartan H. Ágústsson,Sigríður 
Björk Marínósdóttir. Skólanefnd Flúðaskóla: 
Aðalmaður: Vilborg Ástráðsdóttir, Sigríður 
Björk Marinósdóttir. Varamaður: Helga Jóhanna 
Úlfarsdóttir, Gunnþór Kristján Guðfinnsson. Stjórn 
Listasafns Árnesinga: Varamaður: Bjarni Hlynur 
Ásbjörnsson.  Menningar og æskulýðsnefnd: 
Aðalmaður: Sára Annamária Herczeg, Ástráður 
Unnar Sigurðsson, Hrönn Jónsdóttir.  Varamaður: 
Magnea Guðmundsdóttir, Lilja Össunardóttir, 
Karen Óskarsdóttir.  Kjörstjórn: Aðalmaður: 
Helga Kolbeinsdóttir, Helga Guðlaugsdóttir, Eggert 
Jóhannesson.  Varamaður: Jónas Yngvi Ásgrímsson, 
Ingibjörg María Guðmundsdóttir, Jóhannes Hlynur 
Sigurðsson. Atvinnu- og samgöngunefnd: 
Árni Már Einarsson, Atli Eggertsson, Axel Á. 
Njarðvík. Varamaður: Bjarki Þór Þorsteinsson, 
Karen Kristjana Ernstdóttir, Gerður Stefánsdóttir 
Hitaveitufélag Gnúpverja: Aðalmaður: Ingvar 
Þrándarsson. Varamaður: Einar Einarsson.

Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum 
ofangreindar tillögur um aðal- og varamenn í 
stjórnir, nefndir og ráð sveitarfélagsins.

5. Sumaropnun Skeiðalaugar 2022
Á síðasta fundi sveitarstjórnar var ákveðið að 

framlengja samning við rekstraraðila Skeiðalaugar, 
Eyþór Brynjólfsson, um rekstur Skeiðalaugar út árið 
2022. Rekstraraðili hefur lýst yfir miklum áhyggjum  
af því að ekki næst að manna Skeiðalaug við 
komandi sumaropnun sem hefði átt að vera 15.júní-
18.ágúst, auk þess sem forsendur fyrir sumaropnum 
séu breyttar frá fyrra ári þar sem tjaldsvæðinu í 
Brautarholti hefur nú verið lokað, en stór hluti þeirra 
sem sóttu sundlaugina að sumri til hafa verið gestir 
tjaldsvæðisins. Reynsla síðustu ára hefur verið sú 
að íbúar sveitarfélagsins sem nota Skeiðalaug yfir 
veturinn koma síður í laugina að sumri. Lagt er til 
að opnunartími Skeiðalaugar sumarið 2022 verði á 
mánudögum og fimmtudögum í sumar frá kl. 18-22.

Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum breyttan 
opnunartíma Skeiðalaugar sumarið 2022 en telur 
æskilegt ef hægt væri að auka opnun um einn dag 
í viku. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að ganga frá 
breyttum samningi við rekstraraðila Skeiðalaugar 
sem gildir til ársloka 2022. Strax eftir sumarfrí 
verður farið í vinnu við að skapa framtíðarsýn 
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Skeiðalaugar.
6. Umsóknir um Nautavað 1 og 3
Ein umsókn barst í lóðina Nautavað 1, frá Ingva 

Sigfinnssyni.
Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum að 

úthluta lóðinni Nautavað 1 til Ingva Sigfinnssonar.
Lagðar fram umsóknir í auglýstar lóðir við 

Nautavað nr. 1 og nr. 3. Lóðum er úthlutað í samræmi 
við reglur um úthlutun lóða. Tvær umsóknir bárust 
í lóðina Nautavað 3. Umsækjendur eru annars vegar 
Kristján Sigurður Kristjánsson og Stefán Ágústsson 
og Hlín Þórhallsdóttur hins vegar. Dregið var úr 
umsóttum lóðum.

Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum að 
úthluta Stefáni Ágústssyni og Hlín Þórhallsdóttur 
lóðinni Nautavað 3 í samræmi við niðurstöðu 
útdráttar.

7. Tilhögun vinnutímastyttingar í Þjórsárskóla
Niðurstöður tilhögunar að styttingu vinnutíma 

kennara í Þjórsárskóla lagðar fram til kynningar.
8. Eignarhaldsfélag Brunabótafélag Íslands. 

Úthlutun úr styrktarsjóð.
Sveitarfélagið fékk úthlutað 300.000 kr. út 

styrkarstjóði Eignarhaldsfélags Brunabótafélags 
Íslands til uppbyggingar á göngu-, hjóla og reiðstíg 
við Brautarholt.  Lagt fram til kynningar.

9. Yfirtaka á brúarmannvirki yfir Þjórsá ofan 
Þjófafoss. Lögð fram drög að samningi vegna 
yfirtöku sveitarfélagsins á brúarmannvirki yfir 
Þjórsá ofan Þjófafoss.

Gunnar Örn Marteinsson lagði fram eftirfarandi 
bókun:

Það er talsvert sérstakt ef samið hefur verið um 
að Skeiða- og Gnúpverjahreppur eigi að taka 
við því mannvirki sem hér um ræðir og taka á sig 
þann kostnað sem því kann að fylgja í framtíðinni, 
auk þess verður að ræða um það við Landsvirkjun 
hvernig á að haga málum þannig að hestaumferð 
um svæðið geti verið sæmilega greið en eins og 
staðan er í dag eru þau mál í algjöru óstandi.

Ég legg til að þessu máli verði frestað og 
sveitarstjórn gefinn tími til að skoða forsögu 
málsins og skoða samþykktir sem gerðar hafa 
verið í sveitarstjórn um málið. Auk þess legg ég 
til að fulltrúar í sveitarstjórn ræði við fulltrúa 
Landsvirkjunar með hvaða hætti sé hægt að greiða 
fyrir hestaumferð um svæðið.

Sveitarstjórn samþykkir að fresta málinu og felur 
sveitarstjóra að vinna málið áfram.

10. Könnun um þörf á dagdvalarþjónustu.
Erindi frá sveitarstjóra Bláskógabyggðar um 

afstöðu sveitarfélagsins í þátttöku við gerð 
þarfagreiningar um dagdvalarþjónustu fyrir eldri 
borgara.

Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum að taka 
þátt í þarfagreiningu fyrir dagdvalarþjónustu fyrir 
eldri borgara í Uppsveitum.

11. Umsókn um leikskóladvöl utan 
lögheimilissveitarfélags. Lögð fram umsókn fyrir 2 
börn um leikskóladvöl í öðrum sveitarfélagi.

Sveitarstjórn hafnar erindinu á þeirri forsendu að 
þjónusta leikskóla er til staðar í sveitarfélaginu og 
faglega starf leikskólans Leikholts það gott að hægt 
er að mæta þörfum barnanna þar.

12. Sameiginlegt öldungaráð Uppsveita og Flóa
Erindisbréf fyrir sameiginlegt Öldungaráð 

Uppsveita og Flóa lagt fram.
Sveitarstjórn samþykkir með 5 atkvæðum 

erindisbréfið.
13. Íþróttafélag uppsveita.
Heimsókn Íþróttafélags uppsveita frestað til næsta 

fundar.
14. Alviðra fræðslusetur. Náttúruskólinn.
Erindi frá Alviðru fræðslusetri um þátttöku 

sveitarfélagsins í sameiginlegri fjármögnun 
sveitarfélaga á fjármögnun launakostnaðar við 
fræðslusetrið.

Afgreiðslu frestað og sveitarstjóra falið að kanna 
málið nánar.

15. Félags atvinnurekenda- áskorun
Lögð fram til kynningar ályktun stjórnar 

Félags atvinnurekenda vegna fasteignaskatta á 
atvinnuhúsnæði.

Málefni 16-21 snýr að framlögðum 
lagafrumvörpum og fundargerðum sem hægt er að 
lesa nánar um á heimasíðu sveitarfélagsins.

22. Fundartími sveitarstjórnar
Umræða varð um fyrri ákvörðun sveitarstjórnar 

um fundartíma sveitarstjórnar.
Fundi slitið kl. 12.30. Næsti fundur 

sveitarstjórnar ákveðinn miðvikudaginn 3. 
ágúst. nk. kl  09.00. í Árnesi



Fréttir frá Þjórsárskóla www.skeidgnup.is

Sundmót Þjórsárskóla var haldið í þann 24. 
maí í Skeiðalaug. Keppt var í bringusundi og 
skriðsundi og voru úrslitin sem hér segir:

Bringusund stúlkur: Ásdís María var í fyrsta 
sæti, Elína var í öðru sæti og Katla Lind í því 
þriðja. 
Bringusund piltar: Valgeir Örn var í fyrsta 
sæti, Hrafnkell Máni var í öðru sæti og Snorri 
í því þriðja.  
Skriðsund stúlkur: Ásdís María var í fyrsta 
sæti, Katla Lind var í öðru og Kristín Ágústa í 
því þriðja.
Skriðsund piltar: Valgeir Örn var í fyrsta 
sæti, Guðmundur var í öðru sæti og Hrafnkell 
Máni í því þriðja. 

Nemendur fengu verðlaunapening að móti 
loknu en farandbikar var síðan afhentur 
á skólaslitum. Þar var einnig afhentur 
eignabikar fyrir mestu framfarir á milli ára. 
Ásdís María og Valgeir Örn fengu bikarinn 
í ár fyrir besta samanlagða tímann og Katla 
Lind fékk bikar fyrir mestu framfarirnar milli 
ára. 

Yngri nemendur stóðu sig vel á 
áhorfendapallinum og voru duglegir að hvetja 
keppendur. Endað var á sprelli í lauginni. 
Mikil gleði og mikið fjör. 

Vorferðir nemenda
Yngsta stig fór á Stokkseyri og Eyrabakka í 
fjöruferð og á veiðisafnið.
Miðstig fór til Vestmannaeyja þar sem var 
farið á safn, sprangað og endað í sundi. 

Skólahlaup og sullað í Sandá
Nemendur byrjuðu á því að taka þátt í 
skólahlaupinu og hlupu mislangar vegalengdir 
eftir aldri. Eftir hlaupið fengu allir að sulla í 
Sandá í góða veðrinu.  

Skólaslit
Miðvikudaginn 1. júní voru skólaslit í 
Þjórsárskóla. Þá var sýning á verkum 
nemenda í Árnesi, afhentur var vitnisburður, 
viðurkenning fyrir heimalestur, sundbikarar 
og að auki verðlaun fyrir háttvísi – góða 
félagslega færni. Á yngra stigi var það Anna 
Pálína sem fékk verðlaun og á eldra stiginu 
var það Alexíus Máni. Óskum við þessum 
flottu fyrirmyndum til hamingju. 
Þá voru nemendur í 7. bekk kvaddir 
sérstaklega þar sem þeir halda nú áfram 
skólagöngu sinni í Flúðaskóla í haust. 
Hafið það sem allra best í sumar
Starfsfólk Þjórsárskóla
Skólasetning verður föstudaginn 19. ágúst.


