Ploggning (skräpplockarpromenad) kring Ältasjön!
söndag 2021-05-23 kl 10.00 – 13.00
samling Älta IP
På söndag 2021-05-23 kl 10.00 – 13.00 anordnar Föreningen Rädda Ältasjön en
skräpplockarpromenad runt Ältasjön för våra medlemmar. Vi träffas utanför Cafeterian på Älta IP.
Anmäl er senast 22 maj genom mail till info@altasjon.nu alternativt via telefon till 0706-982414.
Ange namn, telefonnummer och mailaddress.
Föreningen Rädda Ältasjön deltar som förening för tredje året i rad i Kusträddardagen som arrangeras
av Håll Sverige Rent. Föreningar och privatpersoner över hela Sverige städare under maj kuster och
sjöstränder, och vi vill så klart göra vårt bidrag till detta! https://kustraddarna.hsr.se/anmal/tack/
Vi delar ut skräpplockare, soppåsar och plasthandskar till deltagare och delar vi upp oss i 1-2 grupper
om max 8 personer med ledare från styrelsen. Vi vandrar sedan i grupp kring Ältasjön, ca 5,5 km
varav 3 km allmän strand som vi rensar från skräp. Vi avslutar vår promenad med en gemensam picnic
med kaffe och smörgås, som Föreningen Rädda Ältasjön bjuder på.
Vi är utomhus, håller avstånd och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Efter evenemanget ordnar styrelsen med upphämtning av förslutna sopsäckar, som lämnas längs stigen
för att spara våra ryggar. Dessa körs till Älta Kretsloppscentral.
Under promenaden och picnicen passar våra ledare på att informera om föreningens arbete och aktuell
information om vad som händer i och kring Ältasjön, t ex:
•
•
•
•
•

Microplast från fotbollsplanerna
Åtgärdsplan för Älta Våtmark
Bäverstatus
Ny dagvattendamm vid Jolleviken
Upprustning av skärmbassängen

•
•
•
•
•
•

Datorhallen och Skarpnäcks Värmeverk
Naturvårdsåtgärder Klisätra ängar
Nya stigen/spången till Kolarängen
Stockholms stads sjöväxtklippning
Spillvattenledningen i Kolarängen
mm

Ta chansen att göra något bra för miljön, få frisk luft och delta
i en kostnadsfri, covid-anpassad aktivitet, samtidigt som du får
ställa dina frågor om närmiljön.
Hoppas vi ses på söndag!
Lina Olsson,
Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön
www.altasjon.nu
Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk miljöorganisation
grundad 1975, som arbetar med informationsspridning till allmänheten
samt fungerar som påtryckare och remissorgan när det gäller miljöfrågor i
och kring Ältasjön. Föreningen bedriver även verksamhet såsom
vegetationsklippning.

