Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön
Datum: 2014-10-11
Plats: Promenadstigen kring Ältasjön
Närvarande:
Ordförande: Lina Olsson
Styrelseledamot: Viveca Ring
Styrelseledamot: Martha Bengtsson

Styrelsemötet hölls under en gemensam promenad kring Ältasjön. Protokoll skrevs efter mötet.
§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 Martha
Bengtsson.
§3
Biogaskommittéen: Skrivelse till Stockholms Stadsbyggnadskontor
Biogaskommittéen har gjort ett förslag till skrivelse till Stockholms Stadsbyggnadskontor, som
uppmanar dem att agera för att fastigheten Solvärmen 1 blir uppstädad och återställd, att detaljplanen
ändras till naturmark samt att fastigheten inlemmas i Flatens Naturreservat. Då skrivelsen granskats av
styrelse och biogaskommitté utan att några kommentarer inkommit beslutade styrelsen att godkänna
skrivelsen. Styrelsen beslutade att ordföranden skickar till Stockholms Stadsbyggnadskontor med
kopia till Stockholms Stadsbyggnadsnämnd samt Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd.
Skrivelsen är nu inskickad via e-post och finns publicerad på facebooksidan för biogasfabriken.
§4
"Ännu Mera Älta" kommittéen: status
Martha, som leder föreningens Ännu Mera Älta kommitteé, meddelade att Nacka kommuns
projektledare för programmet (Per Wilhelmsson) har slutat och ersatts av Therese Sjöberg. Enligt svar
från Therese så kommer programsamrådet att starta under hösten 2014.
Inga nya dokument eller planskisser har kommit till föreningens kännedom sedan
dagvattenutredningen färdigställdes under våren 2014. M a o är det fortfarande de tre arkitektskisserna
som gäller fram till dess att samrådshandlingarna publiceras.
En valenkät skickades ut till samtliga partier i Nacka Kommunfullmäktige innan kommunalvalet 14
september, innehållandes tre frågor om hur partierna ställer sig till föreningens åsikter om grön
exploatering av centrala Älta. Samtliga partier ställde sig bakom föreningens ståndpunkter, utom
Vänsterpartiet som ej besvarat enkäten. Samtliga partier har i samband med enkäten bjudits in till
Ältadagen, där vi även i förväg meddelat att vi avser att publicera resultatet (utöver den publicering vi
redan gjort på websida och Facebook).
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§5
Ny Facebookgrupp "Ältasjön"
Idag har föreningen en facebookgrupp för biogasfabriken. Den är inte så aktuell längre och viktigare är
att föreningens övriga verksamhet inte riktigt passar in här. Eftersom det inte är tekniskt möjligt att
byta namn på en facebookgrupp har vi på ett tidigare styrelsemöte beslutat att skapa en ny sida som är
generell för föreningens verksamhet. Detta har dock inte implementerats ännu. Viveca föreslog att vi
modifierar beslutet och istället skapar en ny Facebookgrupp "Ältasjön" som administreras och
modereras av Föreningen Rädda Ältasjön, men som fokuserar på aktiviteter och händelser i och kring
Ältasjön. Tanken är att boende i Älta själva ska lägga upp foton från aktiviteter såsom kanot och
skridskoåkning på sjön för att skapa intresse för sidan. Efterhand kan styrelsen även lägga upp
information om vattenprovtagning, remisser och övrig information relaterad till föreningen. Det
viktiga är att det blir en positiv anda och bra mix. Styrelsen beslutade att starta en sluten
facebookgrupp "Ältasjön", addera ett bakgrundsfoto av Ältasjön (som med fördel växlas efter årstid),
skriva några meningar om gruppens syfte i "about", lägga upp 3-5 initiala "posts", samt invitera
medlemmar till gruppen. Länkas från www.altasjon.nu, biogassidan på facebook samt Ältabor. Viveca
åtog sig att leda detta arbete med hjälp av Lina och Torbjörn.
Facebookgruppen "Ältasjön" är skapad: https://www.facebook.com/groups/576258495837134/

§6
Planering inför Ältadagen
Ältadagen 2014 går av stapeln lördag 18 oktober. 12.00-15.00. Viveca, Lina, Martha, Torbjörn samt
Emma medverkar från föreningens sida. Ett bord är beställt. Vi beslutade att göra följande aktiviteter:
 Publicera resultatet av FRÄS valenkät. Denna summerar föreningens ståndpunkter då det gäller
Älta Centrums exploatering. Lina skriver ut A3.
 Visa en papperskarta över Ältasjön med aktiviteter. Foton/skyltar länkas med knappnål och röd
tråd (Lina/Viveca gör förslag och Lina skriver ut i A3/A4). Martha tar med skärmvägg, tejp,
knappnålar.
 Tävling för barn: Vilka djur finns i/kring Ältasjön? Emma leder tävlingen och hjälper barnen.
Martha ordnar med 12 utklippta pappersbilder på djur, fiskar och fåglar varav sex finns i/kring
Ältasjön, t ex gädda, abborre, bäver, svan, gräsand. Martha skriver även ut svarslappar.
Lina skriver ut bakgrundsfoto av Ältasjön i A3.
Lina fixar godis och godisskål samt pris; små kexchoklad till alla barn med rätta svar
 Värvning av nya medlemmar (Torbjörn fixar betalningsmöjlighet via iSettle samt iPad). Namn
på samtliga i familjen över 18 år, address, e-post antecknas på block. Minst en ny medlem ska
värvas!
 Göra "reklam" för www.altasjon.nu samt nya facebooksidan Ältasjön. Viveca medtar bärbar
dator med stor skärm
 Kort information om Föreningen Rädda Ältasjön på scen (Lina)
 Information på papper: (Lina skriver ut A4)
o Om FRÄS
o Skrivelse till Nacka kommun om programmet Ännu Mera Älta
o Nacka kommuns dagvattenutredning
o Skrivelse till Sth Stadsbyggnadskontor om Solvärmen 1
o Skrivelse till Nacka kommun om stenkrossen
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§7

Nätverkande
o Information från Nacka Naturvårdsråd
Föreningen Rädda Ältasjön är sedan slutet 2012 inbjuden miljöorganisation i Nacka
Naturvårdsråd, där ett antal miljöorganisationer i Nacka har möjlighet att lyfta lokala
miljöfrågor till de som ansvarar för miljöfrågor inom Nacka Kommun. Ordföranden
representerade föreningen Rädda Ältasjön på de två senaste mötena i Nacka Stadshus.
Protokoll publiceras på Nacka Kommuns websida. Bl a ställdes frågor gällande
dagvatten från den planerade stenkrossen samt snötippen invid Tyresövägen.
o Information från Föreningsrådet
Suppleant Torbjörn Olsson deltog på senaste Föreningsrådsmötet och informerade om
status på stenkrossen, programmet Ännu Mera Älta. Vi anmälde FRÄS till Ältadagen
2014-10-18 samt har meddelat att FRÄS inte kommer att medverka på julmarknaden
2014.
o Information från nätverket Ny Grön Våg
Nätverket har ny logga och websida som finns länkad från www.altasjon.nu. En
valenkät från Ny Grön Våg till partier i Stockholm Stad har genomförts och publicerats
såväl på nätverkets websida samt www.altasjon.nu samt på vår facebooksida för
biogasfabriken. Denna kompletterade FRÄS egen valenkät till Nacka kommun.
o Information från övriga föreningar/nätverk
Ordföranden informerade att hon är invald som styrelsesuppleant i Nacka Miljövårdsråd
(NMR) där även Föreningen Rädda Ältasjön är föreningsmedlem. Det finns möjligheter
till synergier för frågor kring Ältasjön. NMR är även officiell remissinstans i Nacka
Kommun.

§8
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Övriga punkter
Röjning/avverkning av buskage/träd på Älta Våtmark
Martha informerade om att träd/buskar kring utloppet från våtmarken i Ältasjön avverkats
under våren 2014, trots att dessa fyller en viktig reningsfunktion. Detta är en synpunkt som
framförts av FRÄS, Nacka Naturskyddsförening samt SWECO i kommunens egen
dagvattenutredning för området. Vi beslutade att Martha kontaktar Nacka Kommuns
parkförvaltning och framför ståndpunkten att träd/buskage ej ska klippas/avverkas till dem,
med hänvisning till dagvattenutredningen.
Försvarsmaktens dykning
Försvarsmakten har genomfört dykningar 8 oktober på jakt efter ammunition som dumpats i
Ältasjön efter kriget. Styrelsen beslutade att tillfråga Försvarsmakten om de hittade någon
ammunition. Frågan är skickad till Sjöstridsflottiljen, Försvarsmakten.
Spången i Ältasjöns nordvästra hörn
Den 250 meter långa träspången konstaterades vara nedsänkt i vatten och såphal. Ältasjöns
vattenstånd är högt, något det varit hela året men extra högt efter senaste regnvädren. Trots
flera års påtryckningar har åtgärderna av träspången fortfarande inte färdigställt på Stockholms
Stads sida. Spången utgör nu en säkerhetsrisk. Styrelsen beslutade att återigen kontakta
skötselansvarige för Flatens Naturreservat (Mattias Sjölander?) och påtala behovet av åtgärder.
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