
Föreningen
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Torsdag den 28t4 2016 kl {8.00 - 19.00 i Lovisedalstorpet (Älta Gård)

§1 Mötets öppnande
Ordfrrande fiir fiireningen, Lina Olsson, öppnande mötet och hälsade a1la våilkomna.

§2 Valav mötesordförande
Till detta mötes ordftirande valdes Lina Olsson.

§3 Val av sekreterare
Till detta mötes sekreterare valdes Martha Bengtsson.

§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmåin och röståiknare frr mötet valdes Torsten Fransson och Leif Marthon.

§5 Fråga om mötet behörigen blivit kallat
Fråga ståilldes huruvida mötet blivit behörigt kallat. Frågan besvarades med Ja.

§6 Fastställande av dagordning
Dagordningen faststiilldes. Kallelse med dagordning bifogas till protokollet.

§7 Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberåittelsen ftir råikenskapsfuet 2015-01-01 tom 2015-12-31 fdredrogs av Lina Olsson, se

bilaga. Verksamhetsberättelsens fastståilldes med två skrivfel, rättade i medftiljande bilaga.

§8 Arsbokslut 2015 samt revisors berättelse
Bemt Mattsson ftiredrog resultat och balansråikning for verksamhetsåret 2015 samt revisionsberättelsen
med anledniilg av att ingen av revisorerna fanns på plats. Årsbokslutet godkiindes av medlemmarna.

§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fragan besvarades med Ja.

§10 Val av sffrelseledamöter
Styrelsen har verkat som valberedning. Viveca Hrg, vår egen miljöjurist, har efter sex års medverkan i
frreningens styrelse beslutat sig ftir att stiilla sin plats till ftirfogande. Iståillet kandiderade Tom
Johnson, som bl a deltagit i Ålta Centrum kommitedn under 2014 och 2015. Följande val giordes; till
ordftirande valdes Lina Olsson, till vice ordforande valdes Carina Hild, Bernt Mattsson valdes till
kassör och som styrelseledamöter valdes Martha Bengtsson och Tom Johnson. Till suppleanter
omvaldes Torbjöm Olsson, Tinka Danieli Mattson samt Lars Johansson.
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§11 Val av valberedning
Mötet beslöt att styrelsen agerar valberedning som tidigare.



§13
Årsa
Årsa

§14
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§12 Val av revisorer
Til1 revisor omvaldes Thomas Larsson och till revisorssuppleant omvaldes Torsten Fransson.

Fastställande av årsavgift tör 2A17
vgiften 20l6var ofiiråindrad, d v s 100 k per medlemsfamilj.
vgiften for 2017 fastståilldes till 100 kr per medlemsfamilj.

Behandl i ng av inkomna förslag från styrelsen/med lem ma rna
Inga motioner hade inkommit.

§15 S§relsen informerar

sjöväxtkl ippn i ngskomm ittån
Bernt Mattsson benittade att det under sommaren 2016 som vanligt kommer att arrangeras klippning
av sjöväxter på medlemmarnas sjötomter med fiireningens flotte. Khppning av vattenvegetation sker
med ett bidrag av 200 kr till ftireningen (vilket går till drivmedel samt underhåll av flotte, båtnotor och
klippaggregat), medlemskap förursätts. Bernt Mattsson och Lars Johansson får i uppdrag att sköta
planeringen av klippning. Bernt Mattson &amftir synpunkter på att betalning med betal- och kreditkort
kan medftira problem varfrr åsmötet delegerar till Bernt Mattson att undersöka hur betalning kan ske
på enklast siitt. Problemen med betalningen fortsätter. Förslaget är nu att klippama ska ha med sig
inbetalningskort.

Skarpnäcks kommitt6n
Carina Hild berättade om biogastomten. Planer på en tunnelbanedepå iir nu avstyrd4 T-banedepan
forläggs till Högdalen. Istälet vill Fortum, som arrenderar marken, bygga en jättelik serverhall på
denna tomt. Föreningen fiir Rädda Åttas3On har meddelat Stockholms Stadsbyggnadskontor att
gåillande detaljplan inte medger en dylik anläggning, och att en detaljplaneiindring, inklusive
samrådsfiirfarande, kommer att kriivas om planema aktualiseras. De synpunkter på dagvatten,
spriingning mm som fdreningen tidigare ingivit gåiller naturligtvis även denna anläggning. Föreningen
Rädda Åttasjon har dessutom verkat sedan 2014 frr att tomten ska återstiillas och införlivas i Flatens
naturreservat. I övrigt iir det mycket bebyggelse som planeras i Skarpa By, men bedömningen iir att
detta inte påverkar Ältas3On, altaan eller Nackaresorvatet som det ser ut i dagsläget.

Älta Centrum kommitt6n
Martha Bengtsson informerar om att Nacka kommun planerar att bygga 1400 nya bostäder samt flytta
centrum niirmare Ältavägen. Föreningen är engagerad i projektet ftir att siikerstiilla aU Åltasjtin inte
påverkas negativt av bygget. Synpunkter har låimnats till kommunen rörande våtmarken,
dagvattenhant.riog, grönytor och fasader.
I september 2015 kom sammanfaffningen av samrådsredogörelsen. Det hade två stora brister.

1. Etapp E bebyggelsen av våunarksområdet var fortfarande med, Föreningen for Rädda Åttas.lOn

anser att den tillhör våtmarken och absolut inte brir bebyggas.
2. Området ftir våtmarken väster om Ältavagen nåirmast sjön var inte heller inkluderad i

detaljplanemas etapper. Vilket gör det svårare att siikra att dagvattenstrukturen åir på plats innan
bygget påbörjas.
Vi giorde en skrivelse om dessa två frågor och kontaktade kommuns§relsens (KS) samtliga
ledamöter strax fiire programmets antagande i KS. Detta fick till foljd en stor debatt på
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kommunstyrelsens möte &ir dagvattenfrågorna lyftes upp. I antagandebeslutet ftir Ålta
Centrum programmet fick vi in en skrivning att dagvattenfrågoma skulle prioriteras.

Martha Bengtsson kunde också berätta att Lina Olsson och hon varit och besökt kommunens
tjåinstemåin som arbetar med programmet och dagvattenfrågoma; Matilda Sahl, Exploateringsingenjör
och projektledare ftir etapp l, Petter Söderberg, miljöplanerare samt Christian Niitzel, planarkitekt. Vi
fick ett positivt insck av att de har goda ambitioner. Vi lyfte ocksåNorconsults rapport fran oktober
2014, som vi anser iir mycket bra och gedigen.
De ska göra en ny uhedning om hur infrastrukturen for dagvattnet bäst kan göras med meandring och
dammar våister om Ältavägen. Den beråiknas vara klar till hösten 2016 dä arbetet kan påbörjas.

En artinventering av våtmarken planeras att göras av kommunen under våren/sommarcn2}l7 i
samband med Etapp E.

§16 övriga frågor
En medlem påpekade att vassen var viildigt dåligt klippt vid Stensöbadet. Det, iirNacka Kommun som

har hand om klippningen av denna del av sjön. Fiskevårdsområdesftireningen brukar låimna råd och
feedback till Nacka Kommun om deras klippningen. Föreningen Rädda Altasjön kommer att publicera

en karta över planerat klippområde på sin websida.
Det togs också upp problemet att Åltasjön iir uppdelad på Wå kommuner och att Stockfrolms Stad inte
bedriver vassklippning. Frågan är lyft tidigare till Stockholms Stad, och det iir svår för oss att påverka.

§17 Mötets avslutande

Ordforanden tackade nåirvarande medlemmar och fiirklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras Justeras Ordfiirande

Martha Bengtsson Leif Marthon

Föreningen Rädda Åltasi <ln www.altasjon.nu
e-post : info@.altasj on. nu



 
 

 

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

 

TILL ÅRSMÖTET  
 

Torsdag den 28 april 2016 kl 18.00 - 19.30 i Lovisedalstorpet (Älta Gård) 

 
KALLAS 

SAMTLIGA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN RÄDDA ÄLTASJÖN 
 
Dagordning 
§1 Mötets öppnande 
§2 Val av mötesordförande 
§3 Val av sekreterare 
§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
§5 Fråga om mötet behörigen blivit kallat 
§6 Fastställande av dagordning 
§7 Verksamhetsberättelse 2015 
§8 Årsbokslut 2015 samt revisors berättelse 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§10 Val av styrelseledamöter 
§11 Val av valberedning 
§12 Val av revisorer 
§13 Fastställande av årsavgift för 2017 
§14 Behandling av inkomna förslag från styrelsen/medlemmarna 
§15 Styrelsen informerar  

- sjöväxtklippningskommittéen 
- Skarpnäcks kommittéen 
- Älta Centrum kommittéen 
- övrigt 

§16 Övriga frågor 
§17 Mötets avslutande 
 
Efter årsmötet bjuder vi på kaffe och enklare förtäring.  
 
Verksamhetsberättelse för 2015 samt årsbokslut för 2015 publiceras på vår websida före 
mötet. Samtliga handlingar inklusive revisorsberättelse kommer att finnas utskrivna på 
årsmötet. Årsmötesprotokollet publiceras på websidan efter justering. 
 
Passa på att ägna en timme åt att träffa styrelsen, uppdatera er om vad som händer i Älta 
och lär er om föreningens arbete. Man riskererar inte att ta på sig något arbete eller uppdrag 
bara för att man kommer på årsmötet. Anmälan krävs ej. 
 

Varmt VÄLKOMNA! 
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Verksamhetsberättelse 2015 
 
Styrelsen Föreningen Rädda Ältasjön avger följande berättelse över föreningens verksamhet under 
räkenskapsåret 2015-01-01 t o m 2015-12-31. 
 
Öppna möten/arrangemang:  

 Earth Hour, 28 mars 2015 
Föreningen deltog för femte gången i Earth Hour, en manifestation mot klimathotet. 

 Föreningen Rädda Ältasjöns årsmöte,28  april 2015 i Lovisedalstorpet 
På årsmötet presenterade föreningen sin verksamhet för närvarande medlemmar. Till styrelsen 
valdes: Lina Olsson (ordförande), Carina Hild, (vice ordförande), Bernt Mattsson (kassör), 
Viveca Ring (ledamot) och Martha Bengtsson (ledamot). Tinka Danieli Mattsson, Lars 
Johansson samt Torbjörn Olsson valdes till suppleanter till ledamöterna. Thomas Larsson 
valdes till revisor och Torsten Fransson till revisorsuppleant. 

 Sjövegetationsklippning, juli-augusti 2015 i Ältasjön 
Klippning med föreningens klippbåt för medlemmar med sjötomter i Ältasjön. 

 Kräftfiske, augusti-september 2015 i Ältasjön 
Föreningen Rädda Ältasjön erbjöd medlemmar möjlighet till kräftfiske i Ältens Fiskeklubbs 
regi under sju kvällar, mot ett bidrag till Älten. 

 Ältadagen, 17 oktober 2015 i Älta Centrum 
Föreningen Rädda Ältasjön ställde ut och presenterade sin verksamhet på Ältadagen. I 
samband med detta firade vi föreningens 40-års jubileum. 

 
Samverkansmöten: 
Under 2015 samverkade vi med andra föreningar och miljöorganisationer: 

 Nacka Naturvårdsråd: ett forum som leds av Nacka Kommun där Nackas miljöorganisationer 
deltar. Nystart efter valet 2014, nu med Björn Strehlenert (C) som ordförande. På mötena 
diskuteras olika frågor rörande Nackas miljö, planer som rör naturen och instiftan/skötsel av 
naturreservat. Föreningen deltog på två möten, bla diskuterades basvattenkvalitetén.  

 Älta Föreningsråd: Som medlem deltog föreningen på flera rådsmöten samt årsmötet. 
 Ny Grön Stad - ett nätverk mellan lokala miljöengagerade föreningar, organisationer och 

grupper i Stockholms Län, som leds av Stockholms Läns Naturskyddsförening. Inom nätverket 
har föreningen under året deltagit på årets tv åmöten. 

 Nacka Miljövårdsråd: Som medlem deltog föreningen aktivt och samarbetade om NCCs 
planerade avfallsanläggning i Hedvigslund, SLLs planerade tunnelbanedepå vid Skarpnäck 
samt den planerade exploateringen av Älta Centrum. Föreningen deltog även på deras årsmöte. 

 
 

Kommunala planer: 
Föreningen Rädda Ältasjön fungerar som remissinstans för planer/projekt som påverkar Ältasjön, 
Ältaån och dess tillrinningsområden och stränder. 

 Ännu Mera Älta - program för exploatering av centrala Älta 2014-2025 
Föreningen har en separat kommittée, ledd av Martha Bengtsson, som granskar  planerna. 
Kommittéen träffades i januari 2015.  
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Föreningen granskade den nya dagvattenutredning för Ältasjön från NORCONSULT. 
Föreningen deltog i samrådet och skrev samrådsyttrande. Vi gjorde även en skrivelse till 
samlige medlemmar i Kommunstyrelsen före förslaget antogs, och fick ett beslut på att 
dagvattendammar mm ska utredas och byggas tillsammans med Älta Centrumbyggnationen. 
Avfallsanläggningen vid Hedvigslundsmotet  
Föreningen lämnade in yttrade till Nacka Kommun mot miljötillstånd för en ny 
avfallsanläggning intill Hedvislundsmotet. Tyvärr beviljade kommunen ändå tillståndet 2016.  

 SLLs planerade tunnelbanedepå 
Föreningen lämnade in ett yttrande mot SLLs planer mot tunnelbanedepå invid Ältasjön. I 
januari 2016 bestämde sig SLL för att förlägga depån till Högdalen. 

 
 
 

Utöver detta har föreningen haft dialog med Nacka Kommun bl a om skyddsjakt på bävrar, förbättrad 
vattenreglering/nivåmätning, översvämning i Älta Våtmark, skötsel av skärmbassängen i Kasbyviken 
samt idé till laxtrappa till Dammtorpssjön. 
 
Övriga aktiviteter i/kring Ältasjön 
 

 Motionsloppet Ältasjön Runt som arrangeras av Älta IF gick av stapeln i maj  
 Kafeterian på Älta IP intill Ältabadet höll öppet under helger och sommardagar 
 Skogsluffarnas orienteringsklubb anordnade Swimathlon i juni, ett motionslopp på ca 22 km 

som även innefattade en sträcka med simning tvärs över Ältasjön 
 Nacka Kommun klippte under juli och augusti vass och växtlighet på ett flertal platser av 

Ältasjön, främst vid Älta IP samt i Kasbyviken. Nackareservatets strand förblev oklippt. 
 Stockholm Vatten har mätt halten av fosfor, kväve och klorofyll och siktdjup i Ältasjön. Halten 

av fosfor och kväve ligger på en konstant hög men ej alarmerande nivå sedan 2008, dock med 
sjunkande trend. PH värdet är neutralt till surt. Siktdjupet är endast en meter och klorofyllet 
ligger kvar på en extremt hög halt. 

 Ältabadet renoverades med nya flytbryggor, handikappanpassning samt ny gräsmatta. 
Kommunen byggde även en helt ny parkourbana samt ett utegym på stranden intill. 

 Spången förbi sjöns utlopp renoverades, klart till våren 2016 
 Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening har provfiskat både signalkräfta, gös och annan fisk 

2015. Provfiskerapporterna publicerades på Ältens Fiskeklubbs websida. 
 
 
Älta 2016-04-28  
Lina Olsson, Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön 



Tillgångar
Ingående Balans Förändring Utgående Balans

Plusgiro 8189,01 1243 9432
Bank 88780,93 144 88925
Kassa 502 0 502

Summa 
Tillgångar 97471,94 1386,96 98858,9

Skulder 0,00 0 0

Summa 97471,94 1386,96 98858,90

20150101-20151231 20140101-20141231
Intäkter

Medlems-
avgifter 3600,00 9350
Bidrag till 
Vass-
klippnings
båt 600,00 1400
Räntor 143,96 401

Summa 4343,96 11151

Utgifter
Bankavgif
ter -1110,00 -1118,3
Biogasko
mitens 
arbete 0 -486
Administr
ation -1847,00 -2138
Övriga 
utgifter 0,00 -800

Summa -2957,00 -4542,30

Resultat 1386,96 6608,70

Resultat och Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön 20150101-20151231
Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön  20151231

Resultaträkning Föreningen Rädda Ältasjön 20150101-20151231
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