STJÓRN SSH
448. fundur

Mánudaginn 2. október 2017, kl. 13:00, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu samtakanna,
Hamraborg 9, Kópavogi.
Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Haraldur L. Haraldsson, Dagur B. Eggertsson, Ásgerður
Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson og Bryndís Haraldsdóttir.
Fjarverandi: Haraldur Sverrisson og Guðný Ívarsdóttir.
Páll Guðjónsson framkvæmdastjóri SSH, sat einnig fundinn og ritaði fundargerð.
Hrafnkell Á Proppé svæðisskipulagsstjóri sat ennfremur fundinn.
Stjórnarformaður SSH Ármann Kr. Ólafsson setti fund og stýrði.
Þetta gerðist:
1. Málefni skíðasvæðanna /málsnr. 1501005
Fundinn sátu undir þessum dagskrárlið Eva Einarsdóttir, formaður samstarfsnefndar skíðasvæðanna
og Ómar Einarsson, sviðsstjóri ÍTR.
a) Rekstrar- og framkvæmdaáætlun skíðasvæðanna fyrir 2018
Eftirfarandi gögn lágu fyrir við umfjöllun um þennan lið:
• Rekstraruppgjör fyrir tímabilið janúar – júní 2017
• Breyting á fjárhagsáætlun 2017
• Fjárfestingaáætlun 2018
• Tillaga að gjaldskrá skíðasvæðanna 2018
• Tillaga að rekstraráætlun skíðasvæðanna 2018
Umræður.
Niðurstaða:
Í samræmi við ákvæði í grein 2.1. og 2.4 í samstarfssamningi sveitarfélaganna um rekstur
skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins voru meginforsendur rekstrar- og framkvæmdaáætlunar
skíðasvæðanna samþykktar og jafnframt að senda þær aðildarsveitarfélögunum vegna gerðar
fjárhagsáætlana þeirra fyrir árið 2018.
b) Ástand og endurnýjunarþörf skíðalyfta
Fyrir fundinum lá undir þessum dagskrárlið minnisblað frá Uppstreymi, verkfræðiþjónustu um
valkosti áframhaldandi rekstrar á eldri stólalyftum í Bláfjöllum og Skálafelli.
Umræður
Upplýst var að á vegum samstarfsnefndar skíðasvæðanna sé nú unnið að heildarúttekt og
stefnumótun varðandi viðhald og endurnýjun skíðalyftanna. Niðurstaða þeirra vinnu mun liggja
fyrir um nk. áramót. Sömuleiðis var upplýst að væntanlega verði hægt að ljúka vinnu starfshóps
sem skipaður var til að draga fram niðurstöður varðandi framtíðarrekstur skíðasvæðis í
Bláfjöllum m.t.t. vatnsverndar höfuðborgarsvæðisins fyrir lok ársins.
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Niðurstaða:
Samþykkt að fresta frekari umræðu um málið þar til ofangreindar niðurstöður liggja fyrir.

2. Húsnæðismál og lóðaframboð /málsnr. 1703008
a) HÁP gerði grein fyrir yfirstandandi vinnu við greiningu og áætlanir sem er í gangi á grundvelli
„Húsnæðissáttmála – aðgerðir stjórnvalda í húsnæðismálum“ sem sett var á laggirnar í
maímánuði sl. Jafnframt var farið yfir stöðu á gagnasöfnun SSH vegna þessa.
Umræður
Niðurstaða:
Samþykkt að óska eftir því að verkefnisstjóri verkefnisins komi til fundar við stjórn SSH sem
fyrst og kynni betur verkefnið og stöðu þess.

3. Aðalfundur SSH 2017
Rætt var um undirbúning v. aðalfundar SSH sem haldinn verður í Mosfellsbæ 3. nóvember nk. ásamt
ársfundum byggðasamlaganna.
Formanni og framkvæmdastjóra falið að annast undirbúning og uppsetningu dagskrár í samráði við
formenn og framkvæmdastjóra byggðasamlaganna.

4. Önnur mál
a)

Erindi frá FÍLD – Félagi íslenskra listdansara vegna styrkja með grunnnámi í listdansi til
samræmis við styrki með grunnnámi í tónlist. /málsnr. 1504009
Samþykkt að vísa erindinu til umsagnar hjá skólamálnefnd SSH

b) Erindi frá Rannsóknarsetri verslunarinnar og VSÓ vegna greiningar á samspili
dagvöruverslunar og skipulagsmála. /málsnr. 1710001
Samþykkt að fela framkvæmdastjóra og svæðisskipulagsstjóra að ræða við bréfritara og afla
frekari upplýsinga um málið.

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 14:00
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