Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön
Datum: 2016-08-26
Plats: Flotte på Ältasjön
Närvarande:
Ordförande: Lina Olsson
Styrelseledamot: Bernt Mattsson
Styrelseledamot: Martha Bengtsson
Styrelseledamot: Carina Hild
Styrelsesuppleant: Tinka Mattson
Styrelsesuppleant: Torbjörn Olsson

§1
Mötets öppnande
Ordförande för föreningen, Lina Olsson, öppnande mötet.
§2
Val av sekreterare och justeringsman
Till detta mötes sekreterare valdes Lina Olsson. Till detta mötes justeringsman valdes Torbjörn
Olsson.
§3
Status Skarpnäskommittén
Gällande Fortums planer för datahall informerade Carina om att Föreningen Rädda Ältasjöns skrivelse
behandlats av Sth Stadsbyggnadskontor, och att dessa meddelat att en detaljplaneändring krävs för att
bygga datahall. Eftersom en detaljplaneändring kräver samråd, så kan vi avvakta med ärendet tills
samrådet.
§4
Status Älta Centrum kommittén
Martha rapporterade att hon och Lina träffade representanter från Nacka Kommun (före årsmötet). Bl a
diskuterades Norconsults rapport och föreningens föreslagna lösningar för dagvattendammar. Nacka
Kommun utreder nu dessa frågor och presenterade bl a detta på Nacka Naturvårdsråd i maj 2016.
När det gäller planerna för bygge av brygga mellan Älta IP och Fågelvägen så har inget nytt
framkommit. Något samråd har inte hållits, och bryggans existens framgår inte heller av det beslutade
Älta Centrum programmet, trots att större delen kommer ligga i programområdet. I de existerande
handlingarna framgår inte om vattendom krävs. Det framgår inte heller om det är möjligt att passera
under bryggan, t ex med föreningens sjöväxtklippningsflotte. Slutligen konstaterade vi att art och
habitatutredningen i området bör utföras och utvärderas innan ingrepp sker.
Vi beslutade att skicka en skrivelse från föreningen till Nacka Kommun. Bernt åtog sig att skriva ett
utkast samt utreda vart skrivelsen ska skickas.
Lina informerade även att hon blivit inbjuden till Nackalistans gruppmöte i juni och där informerat om
planerna kring Älta Centrum, med fokus på dagvattenfrågorna. Nackalistan har under sommaren
skrivit ett medborgarförslag för att införa de två dagvattendammarna, som förespråkas av Norkonsults
rapport.
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