Protokoll fört vid styrelsemöte
Torsdag den 14/12 2017 kl 19.00 - 20.30 på Älta Strandväg 59
Närvarande:
Ordförande: Lina Olsson
Vice ordförande: Carina Hild
Ledamot: Martha Bengtsson
Styrelsesuppleant: Torbjörn Olsson
Styrelsesuppleant: Lars Johansson
§1
Mötets öppnande
Ordförande för föreningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade styrelsen välkommen.
Mötet hölls under informella former kring glögg och pepparkakor.
§2
Sekreterare och justeringsman
Då mötet var informellt så skrevs protokollet av Lina dagen efter. Protokollet justerades av Martha
Bengtsson.
§4
Verksamhetsberättelse 2017
Lina föredrog en preliminär verksamhetsberättelse för 2017 (biläggs). Föreningen har lagt ned
åtskilligt arbete främst på remissvar i olika ärenden.
Lina åtog sig att uppdatera verksamhetsberättelsen med avsaknad data (t ex resultat från årets
vattenprovtagning).
§5
Medlemmar, nyhetsbrev och websida
Föreningen fick två nya medlemmar på Ältadagen i oktober då föreningen ställde ut och informerade
om sin verksamhet i Älta Centrum.
Föreningen har även fått stora donationer av vänner till en medlemsfamilj som valde donation till
Föreningen Rädda Ältasjön istället för presenter vid en fest. Gåvokort utfärdades till donatorerna.
Vi enades om att vi borde öka informationsspridning till medlemmar. Martha föreslog att föreningen
skulle skicka ut ett nyhetsbrev per e-post till de medlemmar vars e-postadresser står med i
medlemsförteckningen. Idén bifölls och vi beslutade att Lina skickar ut ett nyhetsbrev före jul.
Vi beslutade även att föreningens websida www.altasjon.nu ska uppdateras så fort som möjligt, då
detta inte hunnits med under hösten.
§6
Granskningsyttrande för Nackas översiktplan
Styrelsen godkände förslaget till granskningsyttrande för Nackas Översiktsplan som Lina tidigare
skickat ut per e-post. Lina skickar in yttrandet till Nacka Kommun 15 december.
https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/strategisk-stadsutveckling/nyoversiktsplan/
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§7
Granskningsyttrande för datorhallen invid Skarpnäck
Föreningen avgav ett samrådsyttrande på detaljplaneförslaget för datorhall i juni med ett stort antal
synpunkter. Granskningsförslaget var dock i stort sett oförändrat. Styrelsen delegerade till Carina och
Lina att skriva och skicka in ett granskningsyttrande till Stockholms Stad senast 20 december.
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaendeplanarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2016-14049

§8
Samrådsyttrande för Älta Centrum
Martha Bengtsson leder Älta Centrum-kommitten (f n bestående av Martha, Bernt, Jonas och Lina)
som kommer att ta fram ett granskningsyttrande för detaljplanen för Älta Centrum senast 15 januari
2018.
https://www.nacka.se/altacentrumetappab#panel-startpage
§8
Årsmöte
Vi ansatte preliminärt datum för årsmöte till 13 mars 2018.
§9
Mötets avslut
Lina tackade styrelsen för ett väl utfört arbete under 2017 och önskade en God Jul och Gott Nytt År.
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