Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön
Datum: 2013-10-12
Plats: Renaissance Brussels Hotel, Belgien
Närvarande:
Ordförande: Lina Olsson
Vice Ordförande: Carina Hild
Styrelseledamot: Viveca Ring

Styrelsemötet hölls som en del av Föreningen Rädda Ältasjöns studie och arbetsresa till Bryssel, i
samband med inlämnandet av den kompletta begäran om prövning av detaljplanen för ”Solvärmen 1”
till Europeiska Kommissionen.
§1
Mötets öppnande
Ordförande för föreningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade styrelsen välkommen.
§2
Val av sekreterare och justeringsman
Till detta mötes sekreterare valdes Lina Olsson. Till detta mötes justeringsman valdes Carina Hild.
§3
Godkännande av senaste styrelsemötesprotokoll
Styrelsemötesprotokollet från senaste styrelsemötet 2013-08-26 godkändes utan anmärkningar.
§4
Detaljplan för ”Solvärmen 1”
Den kompletta ”överklagan” till Europeiska Kommissionen (egentligen begäran om prövning av EU)
inlämnades personligen till Europeiska Kommissionen 2013-10-11. Vi beslutade att avvakta tre veckor
och sedan kontrollera att ärendet har fått en handläggare. Efter detta skickar vi brev till Stockholms
Stad och vidtalar dem att vi begärt prövning av EU. Tanken är att få en dialog om framtida användning
av marken. T ex kan en detaljplaneändring bli aktuell.
§5
Möte med Stockholms Länsstyrelse
Carina Hild, Viveca Ring och ev Leif Marton kommer att delta på det kommande mötet med Sth
Länsstyrelse 2013-11-04, med Karin Bergh (chefsjurist) och Lena Pettersson (enhetschef).
Karin Bergh har meddelat att Lst är villiga att diskutera:
- Länsstyrelsens beslutsordning samt Miljöprövningsdelegationens arbetsformer
- Bemötandefrågor
Karin har meddelat att hon inte kommer att kommentera Länsstyrelsens syn på domen.
Vi beslutade att ta upp följande fråga med Länsstyrelsen:
- Att vi inte anser att Länsstyrelsen agerat neutralt i processen runt biogasfabriken
§6
Övrig uppföljning runt ”Solvärmen 1”
Vice Ordf. ansvarar för fortsatt bevakning av det som sker i Katrineholm och Örebro. Vice Ordf.
ansvarar för att följa upp vad som händer med Föreningen Rädda Ältasjöns tidigare polisanmälan av
Swedish Biogas.
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§7
Ännu Mera Älta
Som beslutades på förra styrelsemötet så har Föreningen Rädda Ältasjön engagerat sig i de delar av
programmet som berör dagvatten och rekreation vid Ältasjöns stränder. Följande åtgärder har gjorts.
• Styrelsesuppleant Torbjörn Olsson tog upp frågan om dagvattenhantering på Ältasjöns
Fiskevårdsområdesförenings styrelsemöte 2013-09-05, där representanter för Nacka Kommun
och Stockholms Stad närvarade
• Ordförande har anmält föreningen som remissinstans till programmet Ännu Mera Älta
• Kassören deltog på workshopen Ännu Mera Älta, i Älta Kulturknut 2013-10-05. Totalt deltog
ca 50 personer (trots att inbjudan kom ut endast 12 dagar före workshopen)
• Ordförande har informerat om programmet via Facebook-sidan
Programmet befinner sig fortfarande i ett förstadie till programsamråd. De tre arkitektskisserna samt
synpunkter från workshopen kommer att ligga till grund för de handlingar som ska tas fram till
samrådet.
Kassören har tagit fram ett skriftligt förslag på en inlaga till Nacka Kommun (bifogas). Förslaget följer
den mall med frågor som användes på workshopen. Styrelsen godkände förslaget till inlaga.
Ordförande fick till uppgift att skicka in inlagan mailledes till programmet Ännu Mera Älta.
§8
Ältadagen
Ältadagen 2013 går av stapeln lördag 19 oktober. Viveca och Lina medverkar från föreningens sida.
Ett bord är beställt. Vi har även gjort en muntlig begäran att få stå bredvid ”kartrummet”, då vi
förväntar oss att svara på frågor på Ännu Mera Älta. Vi beslutade att göra följande aktiviteter:
• Visa en karta över Ältasjön (Lina skriver ut).
• Visa foton från Ältasjön (Viveca: skärm, adapter, förlängningssladd, Lina: dator)
• Teckningstävling för barn: måla vad vi gör med marken ”Solvärmen 1” (medtag ritpapper,
kritor, häftmassa, bord och stolar, utskrift av vinterfoto, Viveca fixar godis och godisskål, lapp
om teckningstävling, pris: hemligt pris samt publicering av teckningen på webbsidan)
• Värvning av nya medlemmar (Lina fixar betalning via telefon)
• Information om biogasfabriken och inlaga Ännu Mera Älta (Lina skriver ut material)
§9
Fråga om ”Medlemsskap” i Svenska Vattenmyndigeten
Ordförande har sökt information om vad det skulle innebära att bli medlem (alternativt listad förening)
i Vattenmyndigheten, Norra Östersjöns distrikt. Om medlemsskapet är kostnadsfritt och utan
förpliktelser så är detta troligen intressant för FRÄS. Vi beslutade att bordlägga frågan om
medlemsskap, tills vi fått svar från Vattenmyndigheten och vet mer om vad detta innebär.

§10

Nätverkande
o Information om mötet med Rädda Råstasjön
Ordföranden var inbjuden gästföreläsare hos nätverket Rädda Råstasjön i Solna 201309-16 och berättade om vår förenings arbete för att stoppa den planerade
biogasfabriken.
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