Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön
Datum: 2013-03-21
Plats: Älta Strandväg 59
Närvarande:
Ordförande: Lina Olsson
Vice Ordförande: Carina Hild
Kassör: Bernt Mattson
Sekreterare: Torbjörn Olsson
Ledamot: Viveca Ring
§1
Mötets öppnande
Ordförande för föreningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade styrelsen välkommen.
§2
Val av sekreterare och justeringsman
Till detta mötes sekreterare valdes Torbjörn Olsson. Till detta mötes justeringsman valdes Lina
Olsson.
§3
Årsbokslut 2012
Kassören redovisade resultat och balansräkningen för 2012, bifogas. Styrelsen godkände
räkenskaperna. Kassören ansvarar för att räkenskaperna granskas av revisor (TBD) samt att en
revisionsberättelse utfärdas före årsmötet 2012.
§4
Verksamhetsbeskrivning 2012
Ordföranden föredrog förslaget till FRÄS verksamhetsbeskrivning för 2012. Styrelsen godkände
förslaget med några mindre kommentar. Uppdaterad verksamhetsbeskrivning för 2012 bifogas.
§5
Dagordning för årsmöte 2013
Ordföranden föredrog förslaget till dagordning för årsmötet. Styrelsen godkände förslaget, med några
smärre justeringar. Uppdaterad dagordning bifogas.
§6
Status valberedning
Ordförande frågade vilka som kan tänkas kandidera till styrelsen 2012:
Ordförande Lina Olsson: ja
Kassör Bernt Mattson: ja
Sekreterare: Torbjörn Olsson: kan ställa upp som suppleant
Ledamot: Viveca Ring: ja
Vice ordförande: Carina Hild: ja
Suppleant: Tinka Danieli Mattson: ja
Suppleant: Lars Johansson: ja
Suppleant: Lena Norin: har meddelat att hon ej ställer upp till omval
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Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön 20120101-20121231
Tillgångar
Plusgiro
Bank
Kassa
Summa Tillgångar

Skulder

Ingående Balans
40027,09
57842,35
502,00

Förändring Utgående Balans
6492,22
46519,31
57,84
57900,19
0,00
502,00

98371,44

6550,06

104921,50

0,00

-4078,00

-4078,00

Summa

100843,50

Resultaträkning Föreningen Rädda Ältasjön 20120101-20121231
20120101 20121231
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag till
Vassklippningsbåten
Räntor

10283,22

Summa

1500,00
57 84
57,84
11841,06

Summa

-1110,00
-4714,00
-3745,00
-9569,00
,

Resultat

2272,06

Utgifter
Bankavgifter
Administration
Övriga utgifter
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Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen Föreningen Rädda Ältasjön avger följande berättelse över föreningens verksamhet under
räkenskapsåret 2012-01-01 t o m 2012-12-31.
Öppna möten/arrangemang:
• Earth Hour, februari
Föreningen deltog för andra gången i Earth Hour, en manifestation mot klimathotet.
• Föreningen Rädda Ältasjöns Årsmöte, 26e april i Lovisedalstorpet.
På årsmötet 2012 presenterade föreningen sin verksamhet för närvarande medlemmar. Till
styrelsen valdes: Lina Olsson (ordförande), Carina Hild, (vice ordförande), Bernt Mattsson
(kassör), Torbjörn Olsson (sekreterare) samt Viveca Ring (ledamot). Tinka Danieli Mattsson,
Lars Johansson samt Lena Norin valdes till suppleanter till ledamöterna. Thomas Larsson
valdes till revisor och Sergio Pelizzoli till revisorsuppleant.
• Sjövegetationsklippning, juni-augusti
Årets klippning med föreningens klippbåt omfattade ca 15 sjötomter i Ältasjön.
• Kräftfiske, augusti 2012
Föreningen Rädda Ältasjön har som tidigare år erbjudit medlemmar möjlighet till en kvälls
kräftfiske i Ältens Fiskeklubbs regi, mot ett bidrag till Älten.
• Nacka Kommuns öppna hus, 29e september i Nacka Stadshus.
Föreningen medverkade med information och kartor till Nackas vattenutställning
• Ältadagen, 20 oktober i Älta Centrum:
Föreningen Rädda Ältasjön ställde ut och presenterade sin verksamhet på Ältadagen,. som
genomfördes för första gången på många år. Det var ett mycket lyckat och välbesökt
arrangemang som bl a resulterade i många nya medlemmar.
• Nacka Kommuns medborgarsamtal, november 2012, i Älta Centrum
Föreningen deltog på de medborgarsamtal gällande rekreation och naturresurser. Där framförde
och ställde vi oss bakom det förslag till fiskebrygga/promenadstråk vid Älta IP som Ältens
Fiskeklubb tagit fram.
Samverkansmöten:
Ensam är inte stark. 2012 var ett år då Föreningen Rädda Ältasjön satsade offensivt för att nätverka
och samverka med andra föreningar och miljöorganisationer:
• Föreningen har åter aktiverat sig i Älta Föreningsråd och deltagit på flera rådsmöten och
planering inför Ältadagen
• Föreningen har gått med som medlem i Nacka Miljövårdsråd och deltog på deras årsmöte samt
har tagit del av deras många yttranden
• Föreningen har även gått med och tagit en mycket aktiv roll i Ny Grön våg - ett samverkansprojekt mellan lokala miljöengagerade föreningar, organisationer och grupper i Sth Län, som
leds av Sth Läns naturskyddsförening. Genom nätverket Ny Grön våg har vi direktkontakt med
lokala naturskyddsföreningar och övriga miljöorganisationer vilket ger oss en ovärderlig källa
med information och expertkompetens om vatten och miljöfrågor - samt ett mycket stort
nätverk och påverkansmöjligheter. Inom nätverket har föreningen under året deltagit på två
möten där vi presenterat vårt engagemang emot biogasfabriken invid Ältasjön, vilket genererat
stort bifall från många övriga miljöföreningar
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•

Möte med Nacka Kommun & Sth Stad, 11 juni i Nacka Stadshus
Föreningen initierade och genomförde ett möte med Nacka Kommun och Stockholms Stads
vattenansvariga där vi bl a diskuterade Ältasjöns vattenkvalitét, bäverstammen, kanadagässen,
dagvattenutsläpp i jolleviken, städning av tilloppet vid Fågelvägen, kommunala
sjöväxtklippningen och reparation av spången i Ältasjöns västra vik. Även Ältasjöns
Fiskevårdsförening och Ältens Fiskeklubb, som föreningen har ett långt och gott samarbete
med, deltog på mötet

Planer/remisser:
Föreningen Rädda Ältasjön fungerar som remissinstans för planer/projekt som påverkar Ältasjön,
Ältaån och dess tillrinningsområden och stränder.
• Detaljplan för Stensön:
Detaljplanen godkändes av Nacka Kommun i juni, dock med en större andel kommunal mark
än i det ursprungliga förslaget (utförsäljning av ett antal private tomter togs bort, vilket FRÄS
begärde i sitt yttrande 2011)
• Nacka översiktsplan:
Föreningen Rädda Ältasjön lämnade ett yttrande i mars 2012, där vi bl a kräver upprustning av
spången i Ältasjöns västra vik samt rening av dagvatten vid bygg/väganläggning i Östra
Hedvigslund. I stort sett är föreningen nöjda med Nacka översiktplan
Biogasfabriken:
Kampen mot den planerade biogasfabrikenBilaga
invid Ältasjöns
västra strand drevs vidare av föreningens
2
biogaskommitté och intensifierades under 2012. Kommittén som leds av vice ordförande och till
största delen består av styrelsen höll ett tiotal möten under året samt utförde studiebesök såväl i Örebro
såsom i Katrineholm där befintliga biogasanläggningar finns. Den pågående kampanjen Rädda
Ältasjön – Stoppa Gasfabriken syftar till att informera allmänheten samt att protestera mot nämnda
anläggning. Kampanjen skedde även under 2012 med web och facebook samt via tidningar, radio och
TV, där vi bl a gav ett femtontal intervjuer och försedde media med material. De flesta pressklippen
finns på www.altasjon.nu.
Föreningen har haft kontakt med myndigheter, andra föreningar och privatpersoner, samlat in
information och handlingar kring fabriksbygget, granskat och sammanställt delar av materialet.
Föreningen fortsatte att granska de miljöproblem som Swedish Biogas orsakat på systeranläggningen i
Örebro. Föreningen har drivit två juridiska processer under året;
• Föreningen överklagade Länsstyrelsens beslut att inte häva detaljplanen till högsta instans;
Miljödepartementet i Regeringen. Tyvärr valde de att gå på företagets och Länsstyrelsens linje
och detaljplanen vann därmed laga kraft i juni
• Föreningen överklagade till Mark- och Miljödomstolen i november 2011. Förhandling i målet
gjordes i Nacka Tingsrätt den 11 september på begäran av föreningen. Där framställde vi saken
muntligt och kallade vittnen från drabbade privatpersoner samt en miljöinspektör i Örebro. Syn
hölls påföljande dag på fastigheten "Solvärmen 1" där både föreningen och motparten, Swedish
Biogas, slutpläderade. Då bevisningen som föreningen lade fram var mycket övertygande så
valde Mark och Miljödomstolen att helt gå på föreningens linje, och hävde Sth Länsstyrelses
beslut från 2011 att tillåta biogasverksamheten. Domskälen var att lokaliseringen är olämplig
samt att företaget. brutit mot sina villkor i Örebro, varvid de inte ska få starta verksamhet på
annan ort, enligt Miljöbalken 16:6. Biogaskommittén tackades för sitt digra arbete efter domen
med firande med champagne och tilltugg.
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Swedish Biogas har överklagat domen till högsta instans, Mark och Miljööverdomstolen och
målet kommer att avgöras under 2013
Övriga aktiviteter i/kring Ältasjön
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

En isbana plogades av kommunen på Ältasjön under jan-mars till glädje för alla skridskoåkare
Ältens Fiskeklubb arrangerade pimpeltävling på Ältasjöns is i februari
Motionsloppet Ältasjön Runt som arrangeras av Älta IF gick av stapeln i april och lockade
många motionärer
På Älta IP har även Älta IF byggt veranda mot Ältasjön och öppnat kafeterian helger och
sommardager. Cafeet bevistades av idrottare, föräldrar till unga idrottare och besökare till
Ältabadet
Nacka Kommun satte upp nya träskyltar i Nackareservatet, bl a på stigen kring sjön, som
guidar besökare till Älta, Brotorp och Hellasgården
En välbehövlig restaurering av spången vid Ältasjöns västra strand påbörjades i augusti av
kommunen, men endast några meter på Nackasidan färdigställdes
Kanotleden i Ältaån rensades från bäverfällda träd av kommunen i juni
Nacka Kommun klippte under sommaren 2012 vass och växtlighet på ett flertal platser på
Nackasidan av Ältasjön med en flotte
Flatenbadet rustades upp och hade en efterlängtad nypremiär i juni. Föreningen Flatens vänner
arrangerade tillsammans med ett antal företag/föreningar ett flertal aktiviteter vid Flatens
naturreservat och vid Flatenbadet, bl a simskola
Avloppsledningen som går tvärs över Ältasjöns botten inspekterades av dykare under hösten.
Den befanns vara i bra skick
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 var t o m något basiskt 2009 och har inte mätts sedan dess.
Siktdjupet och klorofyllet ligger kvar på en extremt hög halt dock med sjunkande trend under
2012, vilken enligt Sth Stads vattenansvarige kan bero på ökat tillförsel av humus. Eftersom
fosfor minskat något ser inte Nacka Kommun eller Sth Stad någon anledning till ökade
motåtgärder eller utökad provtagning av vattnet.
Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening har provfiskat 2012 och observerat gös, abborre, björkna,
gärs och mört. Fisket av signalkräfta i sjön gav tyvärr det sämsta resultatet på tio år.

Älta 2013-04-01

Lina Olsson, Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön
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TILL ÅRSMÖTET
Tisdag den 23/4 2012 kl 18.30 i Lovisedalstorpet (Älta Gård)

KALLAS
SAMTLIGA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN RÄDDA ÄLTASJÖN
Dagordning
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av sekreterare
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om mötet behörigen blivit kallat
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse för föreningen
Revisors berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter
Val av valberedning
Val av revisorer
Fastställande av årsavgift för 2014
Styrelsen informerar om klippning av vattenvegetation 2013
Styrelsen informerar om aktuella detaljplaner / översiktsplan
Styrelsen informerar om status på vattenkvalitet
Styrelsen informerar om kampanjen Rädda Ältasjön – Stoppa gasfabriken
Behandling av inkomna förslag från styrelsen/medlemmarna
Övriga frågor
Mötets avslutande

Revisorsberättelse kommer att finnas tillgänglig på årsmötet samt skickas ut med protokollet
och övriga dokument via e-post. Dagordningen för årsmötet, styrelsens
verksamhetsberättelse för 2012, årsbokslut för 2012, stadgar finns tillgängliga på vår
websida; www.altasjon.nu, där även årsmötesprotokollet kommer att läggas upp efter
justering.
Varmt VÄLKOMNA!
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