Protokoll fört vid styrelsemöte
Tisdag den 2019-12-17 kl 19.00 - 21.00 på Älta Strandväg 59
§1
Mötets öppnande
Ordförande för föreningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade styrelsen och inbjudna gäster
välkomna. Givet tidpunkten så bjöds styrelsen på glögg med tillbehör.
Närvarande var Lina Olsson, Martha Bengtsson, Carina Hild, Torbjörn Olsson samt Tinka Danieli
Mattson. Gäster var f d styrelseledamot Viveca Ring med make.
§2
Val av sekreterare och justeringsman
Till detta mötes sekreterare valdes Torbjörn Olsson, till justeringsman Martha Bengtsson.
§3
Rapport från städdagen 2019
Lina och Martha rapporterade från föreningens skräpplockardag 2019-05-05 där föreningen bjöd in till
en långpromenad runt sjön där vi under några timmar gemensamt städade stränderna och samtidigt
informerade om föreningens arbete. Vi avslutade dagen med picnic på Klisätra ängar som styrelsen
arrangerat. Dagen blev uppskattad och välbesökt med ett 30-tal medlemmar som medverkade.
http://www.altasjon.nu/ovrigt/190505_inbjudan_skrappromenad.pdf
§4
Rapport från Ältadagen 2019
Lina rapporterade från Ältadagen 2019-10-17 i Älta Centrum där föreningen traditionsenligt var med
och ställde ut. Nytt för i år var att föreningen investerat i en ny utställningsskärm med foton, kartor och
utklipp från föreningens arbete i olika frågor. Utställningen rymde även en fotoutställning från fotograf
Kim Forchhammer, som upplåtit till föreningen att visa hans foton över Ältasjön. Ordförande visade
upp utställningsskärmen, som enkelt kan flyttas och användas vid fler tillfällen. Styrelsen utsåg Kim
Forchhammer till hedersmedlem i Föreningen Rädda Ältasjön. Ordförande kontaktar honom om
utnämningen och ger honom fotokopior av hans fotografier som tack.
§5
Detaljplan för datorhall i Skarpnäck
Styrelsen diskuterade en rad synpunkter på den planerade datorhallen på tomten ”Solvärmen 1” i
Skarpnäck. Styrelsen beslutade att överklaga Stockholms Stadsbyggnadsnämnds beslut den 2019-1128 att anta detaljplanen för del av Solvärmen 1 till Mark och Miljödomstolen. Överklagandet
skickades in 2020-01-01:
http://www.altasjon.nu/ovrigt/DatorhallSolvarmen/200101_%C3%96K_MMD_Datahall.pdf
§6
Detaljplan för Älta Centrum kvarteret
Föreningen har under flera års tid skickat in yttranden och skrivelser om dagvattenhantering och
bevarande av Älta våtmark, sedan 2013 då planerna för Älta Centrum atartade. Nacka kommun har
tagit stor hänsyn till föreningens synpunkter och föreskrivit omfattande dagvattenhantering samt att
Älta våtmark ska bevaras som naturmark. Styrelsen beslutade att föreningen skulle skriva ett positivt
granskningsyttrande till detaljplanen för Älta Centrumkvarteret och skicka till kommunen före 202001-19. Yttrandet länkas nedan.
http://www.altasjon.nu/ovrigt/AnnuMeraAlta/2020-01-12_Gransk_FRAS_AltaC.pdf
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§7
Övriga frågor
Styrelsen minglade och diskuterade informellt kring frågor kring 2020 års arbete i föreningen,
Ältasjöns vattenkvalitet, ändrat huvudmannaskap för kommunal sjöväxtklippning, spänger samt
kommande dom i målet om Skarpnäcks värmeverk.
Inga övriga ärenden föredrogs. Ordförande tackade styrelsen för årets insatser önskade styrelsen en
god jul och ett gott nytt år. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Justeras

Ordförande

Torbjörn Olsson

Martha Bengtsson

Lina Olsson

Föreningen Rädda Ältasjön www.altasjon.nu
e-post: info@altasjon.nu

