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2. Árg. 2 tbl. mars 2022 

 
Sveitarstjórnarkosningar 2022 

 

Föstudaginn 8. apríl rennur út frestur til að skila 

inn framboðslistum til sveitarstjórnarkosninga 

sem haldnar verða þann 14. maí 2022. 

Kjörstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps tekur á 

móti framboðslistum í fundarherberginu í 

Árnesi kl. 11.00 - 12.00 þann sama dag. 

Kjörstjórn vekur athygli á því að ný 

kosningalög tóku gildi 1. janúar 2022 og má 

finna þau á vef alþingis. 

 

         Kjörstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
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Framundan eru kosningar til sveitarstjórnar.   

Ég, Haraldur Þór Jónsson, hef ákveðið að bjóða mig fram og mun skipa 

1.sæti á nýjum lista í komandi kosningum.  Ég mun sækjast eftir því að 

starfa sem sveitarstjóri að kosningum liðnum og með því gefa íbúum 

skýran valkost um það hver muni leiða þá vinnu sem framundan er. 

Síðustu daga hafa u.þ.b. 20 íbúar sveitarfélagsins komið að 

undirbúningsvinnu við framboðið og hefur góð málefnaleg umræða 

skapast.  Mikilvægt er að fá íbúa af báðum kynjum víða að úr sveitinni 

okkar til þess að taka þátt í því að móta stefnu til framtíðar og langar 

mig því að óska eftir öllum þeim sem hafa áhuga að taka þátt í starfinu 

hjá okkur, að hafa samband við mig.   

Ég er 45 ára, fæddur og uppalinn í Reykjavík.  Gekk í Hólabrekkuskóla 

og fór þaðan á íþróttabraut í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Ég var 

snemma kominn út í eigin rekstur og hef í dag tæplega 25 ára reynslu 

af fyrirtækjarekstri.  Síðustu tvö ár hef ég bætt við mig í námi.  Ég 

útskrifaðist af verk- og raunvísindadeild Keilis og stunda núna nám í 

Byggingafræði í Háskólanum í Reykjavík, samhliða vinnunni.   
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Við hjónin keyptum jörðina Hraunvelli haustið 2014 og fluttum hingað 

í sveitina rétt fyrir jólin það ár.  Við þekktum engan í sveitarfélaginu en 

fengum ótrúlega góðar móttökur og hér höfum við eignast marga góða 

vini.  Við fórum strax í að byggja upp okkar eigin rekstur á 

Hraunvöllum og opnuðum gistingu fyrir ferðamenn sumarið 2017. 

Ég hef á síðustu árum komið að fjölda verklegra framkvæmda í 

sveitarfélaginu okkar, bæði veitu- og  byggingaframkvæmdum og hef 

því mikla reynslu á því sviði.   

Það eru mikil forréttindi að geta búið og stundað vinnu í sveit. Ég horfi 

til framtíðar og vill vinna að því að nýta þau tækifæri sem finnast í 

sveitarfélaginu okkar til að efla atvinnu og búsetuskilyrði. 

Ég á auðvelt með að vinna með fólki og tel mig geta náð miklum 

árangri í að bæta samfélagið sem við búum í. Ég tel að sú reynsla sem 

ég hef muni nýtast vel við stjórnun sveitarfélagsins og hef ég mikinn 

eldmóð til að takast á við verkefnin sem framundan eru, að bæta okkar 

góðu sveit. 

Kveðja, 

Haraldur Þór Jónsson 

Gsm 779-3333 
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Hvernig er þitt hugarfar? 
 

Hvort veljum við gróskuhugarfar eða festuhugarfar? Talið er að 

gróskuhugarfar hafi fleiri jákvæðar hliðar eins og aukna þrautseigju, 

meiri trú á eigin getu og það verði auðveldara að takast á við mótlæti. 

Hér í miðjunni eru nokkrir þættir sem hægt er að líta á með 

gróskuhugarfari (vinstra megin) eða festu hugarfari (hægra megin) 
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Páskabingó 
 
 

 
Kvenfélag Gnúpverja heldur barna- 

og fjölskyldubingó í Árnesi 

Skírdag 14 apríl 2022 kl 11:00  

Vinsamlegast komið með pening því 
að enginn posi er á staðnum, spjaldið 

kostar 500 kr. 

Allir velkomnir 
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Sumarstarf við Gistihúsið 

Álftröð 
 

 

 

Gistihúsið Álftröð á Skeiðum leitar eftir 

einstaklingi til vinnu í gistihúsinu í sumar með möguleika á 

áframhaldandi vinnu. Um er að ræða hlutastarf frá kl. 7 á morgnana til 

11-14 (breytilegt eftir dögum). Vinnan felst í að framreiða morgunmat, 

þrifum og þjónustu við erlenda ferðamenn. Leitað er eftir einstaklingi 

sem er stundvís, reglusamur og samviskusamur. 

 

Umsóknir sendist á alftrod@alftrod.is  með ferilskrá og meðmælum frá 

fyrri atvinnuveitendum. 

 

 

 

Taktu daginn frá 

-jafnvel alla dagana þrjá 

Sveitahátíðin Upp í Sveit verður haldin helgina 17. – 19. júní. Á 

föstudeginum verður hefðbundin þjóðahátíðardagskrá. Á laugardag og 

sunnudag verður svo blanda af gamalkunnu efni og einhverju nýju; 

handverksmarkaður, morgunverður, froðurennibraut, þrautabraut, 

kvöldtónleikar og ýmislegt fleira.  

Ef þú lumar á hugmynd að skemmtilegri afþreyingu sem væri gaman 

að hafa á sveitahátíðinni má endilega koma henni til Menningar-og 

æskulýðsnefndar á netfangið hronn@vesturland.is 

 

mailto:alftrod@alftrod.is
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Forvarnarfyrirlestrar á vegum Heilsueflandi Uppsveita 

 

Nú ætla Heilsueflandi Uppsveitir í samstarfi við forvarnarteymi 

sveitarfélagsins Árborgar, að hafa mánaðarlega fyrirlestra um hin 

ýmsu málefni. Um er að ræða klukkutímalangan streymdan fyrirlestur 

á forritinu  Teams, ýmist á þriðjudags- eða miðvikudagskvöldum. 

Viðburðirnir verða auglýstir á heimasíðum sveitarfélaganna og á 

fésbókarsíðu Heilsueflandi Uppsveita. Einnig kemur til greina að 

boða til samkomu tengt þessum fyrirlestrum þar sem íbúar/foreldrar 

geta rætt þema fyrirlestursins.  

 

Þeir fyrirlestrar sem þegar eru komnir á áætlun og verður streymt á 

Teams eru:  

 

Mars: Vímuefnafræðslan Veldu 

Apríl: Tölvunotkun barna (Eyjólfur Örn)  

Apríl/maí: Svefn og næring ungbarna (Hafdís  

Guðnadóttir, ljósmóðir) 

September: Lögregla fjallar um ofbeldi ungmenna  

og tilkynningarskyldu til barnaverndar 

Október: Orkudrykkja notkun ungmenna (Pálmar  

Ragnarsson) 

Nóvember: Theodór Francis fjallar um mikilvægi  

samveru fjölskyldunnar. 
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Skraf  

 
Ritstjóri Gauksins hefur gengið með þá hugmynd að gaman væri að fá 

smá hugleiðingar frá íbúum sveitarfélagsins í Gaukinn, um allt og 

ekkert – Skraf um sveitina og allt sem henni tengist. Anna 

Ásmundsdóttir í Mástungu lá vel við höggi til að verða fyrsti 

pistlahöfundur, þegar hún góðlátlega setti út á orðalag á fésbókarsíðu 

sveitarfélagsins og er eftirfarandi pistill frá henni: 

 

Skraf um Skeiðamenn og Gnúpverja 
Í júní komandi eru tuttugu ár liðin frá sameiningu Skeiðahrepps og 

Gnúpverjahrepps í sveitarfélag sem hlaut nafnið Skeiða- og 

Gnúpverjahreppur. 

Kosið var um nýtt nafn á sveitarfélaginu árið 2015 og varð niðurstaða 

kosningar sú að sveitarfélagið hélt nafni sínu; Skeiða- og 

Gnúpverjahreppur.  

„Örnefnanefnd telur að núverandi heiti sveitarfélagsins Skeiða- og 

Gnúpverjahreppur sé heppilegasta nafngiftin á sveitarfélagið. Nefndin 

hefur kveðið upp úrskurð um nöfnin átta sem stungið hefur verið uppá 

á sveitarfélagið.[...] 

Í sjónarmiðum Örnefnanefndar er getið um seinni nafnliði 

sveitarfélaga. Hrepps- og sveitar endingar eiga við um sveitarfélag þar 

sem byggð er að mestu eða öllu leyti í dreifbýli. Endingin byggð á betur 

við þar sem byggð er blönduð af dreifbýli og þéttbýli. 

Varðandi nafnið „Skeiða- og Gnúpverjahreppur“ segir nefndin að 

nafnið eigi fornar rætur og að það samræmist íslensku máli 

fullkomlega. Uppfylli það auk þess kröfur um vernd örnefna og 

nafngiftahefða. 

(Sunnlenska fréttablaðið 26. nóvember 2015) 
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Örnefnin Gnúpverjahreppur og Skeið 

Mörg okkar sem búum í sveitarfélaginu hafa heyrt, séð skrifað og 

jafnvel talað sjálf um að búa í efri hluta/efri byggð/neðri hluta/neðri 

byggð Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Einnig höfum við séð í fjölmiðlum 

og jafnvel greinargerðum hvers konar að svæðið sé nefnt 

Gnúpverjahreppur hinn forni eða Skeiðahreppur hinn forni. 

Nú er það svo að hvorki Gnúpverjahreppur hinn forni eða 

Skeiðahreppur hinn forni, efri byggð og neðri byggð og hvað þetta er 

kallað, eru til sem örnefni. Hins vegar eru til örnefnin 

Gnúpverjahreppur og Skeið. 

Það hefur borið við að sveitungar eigi erfitt með að nota rétt 

byggðarnafn og noti ekki þessi fallegu örnefni sem Skeið og 

Gnúpverjahreppur eru eða kenna sig ekki við sína byggð þ.e. Skeið eða 

Gnúpverjahrepp.  

Víða um land þar sem hreppar eða stærri sveitarfélög hafa verið 

sameinuð nota menn að sjálfsögðu enn sín byggðarnöfn eða kenna sig 

við byggðirnar. Þessu til áréttingar má nefna að Selfyssingar eru 

Selfyssingar þó þeir séu hluti af sveitarfélaginu Árborg, Eskfirðingar 

eru enn Eskfirðingar þó þeir séu hluti af sveitarfélaginu Fjarðabyggð 

og svo mætti lengi telja. Nágrannar okkar í Bláskógabyggð hafa sett 

nafn sveitarfélagsins á skiltin sem blasa við þegar keyrt er inn í 

sveitarfélagið en jafnframt látið koma fram nafnið á byggðinni; 

Bláskógabyggð, Biskupstungur o.s.frv. Þetta er algjörlega til 

fyrirmyndar og ættu öll sameinuð sveitarfélög í landinu að gera slíkt 

hið sama.  Um er nefnilega að ræða örnefni og byggðir sem aldrei 

hverfa þó svo að sveitarfélög verði sameinuð. 

Þegar eftir áliti nafnasviðs Árnastofnunar var leitað um það hvort ekki 

væri rétt að Skeið og Gnúpverjahreppur væru örnefni,  barst m.a. 

eftirfarandi svar: 

[Það er alveg ljóst að Skeiðin og Gnúpverjahreppur eru örnefni....] 

[...íbúar í sameinuðu sveitarfélagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps ættu að 

geta vísað til og kennt sig við afmarkaðan hluta sveitarfélagsins með  
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byggðarnöfnunum Skeiðin og Gnúpverjahreppur og íbúanöfnunum 

Skeiðamenn og Gnúpverjar.] 

Aðalsteinn Hákonarson - Nafnasviði Árnastofnunar. 

Höldum þessum fallegu byggðarnöfnum á lofti og höldum áfram að 

kenna okkur við byggðirnar okkar, kæru Skeiðamenn og Gnúpverjar. 

Sameinuð erum við Skeiðamenn og Gnúpverjar í sveitarfélaginu 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 

Anna Kr. Ásmundsdóttir 

 

Hjartastuðtæki í Árnes 

 

Lionsklúbburinn Dynkur 

heldur áfram að gefa. Að þessu 

sinni komu þeir færandi hendi 

í Félagsheimilið í Árnesi með 

svokallað AED tæki eða 

hjartastuðtæki. Slík tæki geta 

aukið lífslíkur þeirra sem fara í 

hjartastopp verulega.  

 

 

Kærar þakkir sendum við Lionsmönnum ! 
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FUNDARBOÐ  
 

Aðalfundur Ungmennafélags Gnúpverja   

verður haldinn þriðjudaginn 29. mars 2022 kl. 20:00  

í fundarherbergi skrifstofu Skeiða- og Gnúpverjahrepps í Árnesi  

  

Dagskrá aðalfundar:  

1. Fundur settur  

2. Kosning fundarstjóra og fundarritara.  

3. Aðalfundarstörf:  

1. Skýrsla formanns  

2. Kynning gjaldkera á ársreikningi 

félagsins 2020 og 2021  

3. Umræður um skýrslu formanns og ársreikninga sem 

síðan skulu bornir upp til samþykktar  

4. Kosning stjórnar  

5. Önnur mál ef einhver eru  

 

Fundi slitið  

  

Við hvetjum alla sem hafa áhuga á starfi félagsins til að mæta, taka 

þátt í umræðum og þar með hafa áhrif á starf félagsins.  

  

Boðið verður upp á kaffiveitingar   

  

_______________________________________________________ 

Stjórn Ungmennafélags Gnúpverja  
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Húsfyllir á kynningarfundi um Hvammsvirkjun 
 

Íbúar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi fylltu félagsheimilið Árnes á 

kynningarfundi sem haldinn var þriðjudaginn 8. Mars sl. um 

Hvammsvirkjun.  

Fundurinn var haldinn af Skeiða- og Gnúpverjahreppi sem bauð 

Landsvirkjun að koma og kynna þær framkvæmdir sem ráðist verður í 

ef Hvammsvirkjun verður að veruleika. 

 

Sigurður Loftsson fundarstjóri opnaði fundinn, en svo tók Kristín Linda 

Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar til máls og fór í stuttu máli 

yfir aukna orkuþörf framtíðar.  

 

Ásbjörg Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri sviðs framkvæmda og Valur 

Knútsson forstöðumaður fóru yfir feril leyfisveitinga og sýndu á 

myndum hvar Hvammsvirkjun myndi vera, hvernig hún er hönnuð og 

hver áhrif hennar yrðu á umhverfið. Sýndar voru tölvugerðar myndir, 

sem draga fram hvernig ásýnd landsins breytist með tilkomu lóns og 

stíflu. 

 

Daði V. Loftsson, vinnslustjóri á Þjórsársvæði, gaf svo ágætt yfirlit yfir 

þá orkuvinnslu, sem er nú þegar á svæðinu, fór yfir verklag, 

starfsmannafjölda, útvistun verkefna, landgræðslu, skógrækt og 

rannsóknir á lífríki. 

 

Að loknum erindum komu fjölmargar fyrirspurnir úr sal, sem fulltrúar 

Landsvirkjunar svöruðu eftir bestu getu.  

 

Ívar Pálsson, lögfræðingur Skeiða- og Gnúpverjahrepps, svaraði einnig 

fyrirspurnum sem lutu aðallega að útgáfu sveitarfélagsins á 

framkvæmdaleyfi, verði ráðist í virkjunina. Úrdráttur af svörum 

Ívars mun birtast á heimasíðu sveitarfélagsins á næstu dögum. 

 

Nánari upplýsingar um virkjunina sjálfa má finna á 

hvammur.landsvirkjun.is 

Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið hvammur@landsvirkjun.is 

https://hvammur.landsvirkjun.is/
mailto:hvammur@landsvirkjun.is

