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Protokoll fört vid styrelsemöte  
 
Tisdag den 2021-05-11 kl 18.30 - 19.30 via MS Teams 

 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande för föreningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade styrelsen och inbjudna gäster 

välkomna.  

Närvarande var Lina Olsson, Martha Bengtsson, Carina Hild, Torbjörn Olsson samt Bernt Mattsson. 

 
§2 Val av sekreterare och justeringsman 
Till detta mötes sekreterare valdes Torbjörn Olsson, till justeringsman Martha Bengtsson. 

 
§3 Årsmöte 2021 
2020 beslutade styrelsen att skjuta upp FRÄS årsmöte till oktober p g a pandemin och de då gällande 

COVID-restriktionerna. Situationen är mycket lik denna vår. 

Enligt Folkhälsomyndigheten senaste Rekommendationer och allmänna råd bör föreningar skjuta upp 

föreningsmöten/årsmöten eller att hålla dem digitalt ifall det är möjligt. 

P g a detta samt beslutade styrelsen att skjuta upp årsmötet även detta år till september. Förhoppningen 

är att då vaccineringen genomförts, restriktionerna lättats och det är möjligt att ha ett fysiskt årsmöte. 

Datum och plats för årsmötet beslutas på nästa styrelsemöte. 

 

§4 Skräpplockarpromenad 
Mötet beslutade att genomföra en skräpplockarpromenad den 2021-05-23 kl 10-13. På grund av 

Covid-restriktionerna är planen att vara 1-2 grupper om 8 personer. Obligatorisk anmälan till 

info@altasjon.nu. FRÄS bjuder på fika. Dagen är anmäld som ett event inom ramen för 

Kusträddardagen/Håll Sverige Rent som även skickar soppåsar mm till FRÄS. Lina skickar ut mail 

samt lägger ut evenemanget i föreningens Facebookgrupp. Lina och Martha leder aktiviteten. Styrelsen 

beslutade även att föreningen ska köpa in skräpplockare med handtag, inför skräpplockarpromenaden. 

  
§6 Ältadagen 2021 
Ältadagen 2020 blev inställd p g a pandemin. Oklart ännu så länge om Ältadagen blir av i oktober 

2021. Om den blir av deltar FRÄS med ett bord och utställningsskärm som tidigare år. FRÄS har en 

utställningsskärm som färdigställdes till Ältadagen hösten 2019. Den kan enkelt kan uppdateras och 

återanvändas. 

 
§6 Utskick medlemmar rörande medlemsavgift för 2021 
Mötet beslutade att göra ett brevutskick till alla medlemmar rörande inbetalning av årets 

medlemsavgift. 

 
§6 Swishkonto 
Bernt kollar upp med Nordea och anskaffar Swishkonto för inbetalning av medlemsavgifter mm, enligt 

beslut på föregående årsmöte. 
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§7 Övriga frågor 
Vilka dagvattenåtgärder kommer att vidtas inför/under/efter byggnationen av nya Älta 

Centrumkvarteren som påbörjar 2021? Kommer t ex västra delen av Älta Våtmark åtgärdas eller 

dagvattendamm byggas. Var leds dagvattnet från Älta Centrum ut?  Martha lyfter frågan om åtgärder i 

Älta Våtmark inför byggnationen av nya Älta Centrum på Nacka Naturvårdsrådsmöte 2021-05-17. 

 

Bernt tittar på en eventuell länspump till flottens pontoner samt tar kontakt med Torsten Fransson 

angående att flytta flotten till Franssons tomt. 

 

Ingen ny information om den planerade datorhallen i Skarpnäck. Detaljplaneändringen på Solvärmen 1 

med datorhall samt det utökade miljötillståndet för Skarpnäcks värmeverk vann båda laga kraft 2020, 

efter att Mark och Miljödomstolen repektive Mark och Miljööverdomstolens domar fallit. Carina 

undersöker om något nytt hänt, t ex bygglovsansökan, och informerar övriga. 

 

Birgitta Held-Paulie (miljöenheten i Nacka Kommun), som arbetat i mer än 40 år bl a med 

vattenkvalitet i Nackas sjöar och vattendrag, går i pension under 2021. Kajsa Gustavsson tar över som 

sjöansvarig i Nacka kommun. Även i Stockholms Stad har förändringar skett, Oliver Karlöf är ny 

kontakt för Ältasjön där. 

 

Bävern i Älta Våtmark fäller träd och dämmer upp, detta hotar Ältavägen. Nacka viltvårdare är 

vidtalad och bedriver skyddsjakt på bävern. 

 

Konstgranulat på Älta IP 

På årsmötet i oktober 2020 fick styrelsen i uppgift att granska vad som hänt med hanteringen av 

konstgranulat på Älta IP. Vid snösmältning och skyfall har granulatet följt med dagvattnet genom 

brunnar och rör från fotbollsplanen ut i Ältasjön. Granulat är mikroplast som bl a kan skade fisken i 

sjön. Status i ärendet:  

Det finns en laga-kraftvunnen dom som kom sommaren 2020, vilken tvingar fritidsnämnden i Nacka 

att upprätta en åtgärdsplan samt genomföra åtgärder för att förhindra att granulatet spolas ut i Ältasjön.  

Nacka kommun har redan tidigare publicerat en åtgärdsplan för samtliga fotbollsplaner i Nacka, dock 

är den del som gäller Älta IP inte helt aktuell då t ex konstgräs på 7-spelarplanen tillkommit efter att 

dokumentet skrevs. På Linas initiativ, har Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd i december 2020 

beslutat att införa inspektion av Nackas fotbollsplaner i Tillsynsplanen för miljötillsyn i Nacka 

kommun. Miljötillsyn av Älta IP ska därmed ske av miljöenheten i Nacka kommun under 2021.  

Utöver detta har Leif Marthon rapporterat en felplacerad brunn till fritidsförvaltningen/miljöenheten i 

Nacka. Brunnen har efter det troligen pluggats. Styrelsen följer upp om tillsyn skett samt resultatet av 

denna i slutet av 2021. 

 

Wallenstam har fått bygglov för att uppföra en matservering med scen och brygga vid jolleviken. 

Enligt uppgifter ska matserveringen öppna till sommaren. Lina kollar upp och informerar övriga. 

 

Websidan har uppdaterats med de senaste händelserna. 
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§3 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte beslutades hållas 2021-08-21 kl 18:00 med kräftor på flotten vid fint väder, annars 

på Älta Strandväg 59. 

 

Ordförande tackade de närvarande och mötet avslutades. 

 

 

 

Vid protokollet  Justeras  Ordförande 

 

 

 

Torbjörn Olsson  Martha Bengtsson Lina Olsson 
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