Protokoll fört vid styrelsemöte
Torsdag den 2021-08-26 kl 18.00 - 19.30 på Älta Strandväg 59
§1
Mötets öppnande
Ordförande för föreningen, Lina Olsson öppnande mötet och hälsade styrelsen välkomna.
Närvarande var Lina Olsson, Martha Bengtsson, Carina Hild samt Torbjörn Olsson.
§2
Val av sekreterare och justeringsman
Till detta mötes sekreterare valdes Torbjörn Olsson, till justeringsman Martha Bengtsson.
§3
Årsmöte 2021
På föregående styrelsemöte 2021-05-11 beslutade styrelsen att skjuta upp årsmötet för 2021 till
september p g a pandemin och de då gällande COVID-restriktionerna. Folkhälsomyndigheten
Rekommendationer och allmänna råd var vid den tidpunkten att föreningar bör skjuta upp
föreningsmöten/årsmöten eller att hålla dem digitalt ifall det är möjligt. Efter detta togs dessa
Rekommendationer och allmänna råd bort av Folkhälsomyndigheten 1 juni.
På detta styrelsemöte beslutade styrelsen att årsmötet ska hållas onsdag 29 september, 18.30.
Styrelsen föreslog att årsmötet ska hållas i Lovisedalstorpet. Ordförande fick i uppgift att boka lokal
samt ordna med utskick av kallelse med dagordning, samt medlemsavgift för 2021. Kassören fick i
uppgift att ordna med bokslut, revision mm. Övriga uppgifter inför årsmötet får fördelas senare.
§4
Mätning av vattentemperatur och nivå i Ältasjön
Sedan ett årsmötesbeslut 2015 har styrelsen verkat för att få till en bra mätning samt reglering av
vattenståndet i Ältasjön/Söderbysjön/Dammtorpssjön. En dialog har förts med Nacka kommun och
Stockholms Stad sedan dess. Förbättringar bl a låst dammlucka vid Dammtorpssjön har skett men
fortfarande finns t ex ingen mätsticka eller mätning av vattenståndet från kommunernas sida.
Detta kan leda till att åtgärder för öppna/stänga dammluckan fördröjs, med översvämning eller för lågt
vattenstånd i Ältasjön till följd. Sjön svämmade senast över kring 27 maj 2021 efter två dagars kraftiga
regn.
För att åtgärda problemet med den uteblivna vattenståndsmätningen har Torbjörn under sommaren
köpt in, monterat och programmerat utrustning för elektronisk mätning av temperatur och vattenstånd i
Ältasjön. Informationen publiceras automatiskt som grafer på föreningens websida.
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Historisk data sparas även och kan tas fram vid behov. Arbete pågår med att trimma in utrustningen.
Styrelsen inspekterade utrustningen som installerats under bryggan på Älta Strandväg 59. Styrelsen
beslutade att ersätta Torbjörn för hans utlägg för utrustningen, ca 300 kr, mot kvittoredovisning.
§5
Fråga om Älta våtmark på Nacka naturvårdsråd
Martha representerar Föreningen Rädda Ältasjön i Nacka kommuns Naturvårdsråd, ett mötesforum för
dialog mellan kommunen och lokala miljöoganisationer med 3-4 möten om året.
En fråga som föreningen driver mot Nacka kommun gäller åtgärder av Älta Våtmark. Föreningen
stödjer bl a medborgarförslaget att det i den västra delen av våtmarken ska anläggas en våtmarkspark.
Kommunen har tidigare tagit fram en åtgärdsplan för Älta Våtmark.
Kommunen har nu meddelat att det inte är aktuellt att åtgärda den västra delen av våtmarken, eftersom
t ex meandring skulle bli för dyrt då marken består av sprängsten.
Styrelsen diskuterade frågan och menar att Nacka kommun tydligare bör förklara sitt
ställningstagande, med fokus på vad som går att göra.
Nu när Älta Centrum byggs om ska även dagvatten avledas i dammar. Var kommer dessa dammar att
anläggas och mynna ut?
Styrelsen gav Martha i uppgift att skicka in dessa frågor och ta upp dem med kommunen på nästa möte
i Naturvårdsrådet 2021-09-27.

§6
Fråga om hedersmedlemskap
Nacka kommuns representant för sjöfrågor och frågor om vattenkvalitet, limnolog Birgitta Held
Paulie, har i 30-40 års tid arbetat med att förbättra vattenkvalitet i Nackas sjöar men även nationellt.
Hon är en aktoritet inom sitt område och har bidraget till ökad kunskap inom området samt till många
åtgärder som främjar miljön. Hon har varit delaktig i många frågeställningar kring Ältasjön och en
viktig kontaktperson för föreningen.
Birgitta har nu fyllt 65 år och går i pension under det närmsta året.
Styrelsen förslog att Birgitta, som ett tack för hennes insatser för föreningen och Ältasjön under
decennier, utses till hedersmedlem av Föreningen Rädda Ältasjön efter att hon gått i pension, givet att
hon vill bli det. Hedersmedlemskap är en ärofull utmärkelse och medlemsavgiftsbefriat.

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

§7
Status i kommittéerna
Älta Centrum kommittén (Martha)
Se §5.
Skarpnäcks kommittén (Carina)
Inga nya besked om byggnationen av datorhallen eller utvidgningen/ombyggnationen av Skarpnäcks
Värmeverket. Carina följer skeendet i Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Länsstyrelsen och med
Stockholm Exergi.
Sjögräsklippningskommitten (Bernt)
Bernt var inte närvarande på mötet.
En ny elektrisk pump för tömning av regnvatten ur pontonerna ska köpas in och installeras på
föreningens sjögräsklippningsflotte. Klippning av sjögräs och vass har skett under sommaren av vår
medlem Torsten Fransson, troligen i begränsad omfattning. Medlemmar från Fågelvägen har visat
intresse för att hjälpa till med sjöväxtklippning. De uppmanades att kontakta Torsten.
Som även beslutades på årsmötet 2020, behövs det fler förare som kan köra och klippa med flotten.
§4

Övriga frågor

Ältadagen 2021
P g a pandemin arrangeras det ingen Ältadagen 2021. Den hålls normalt i oktober i Älta Centrum.
Swishkonto
På senaste styrelsemöte samt årsmötet 2020, beslutades att föreningen inskaffar Swishkonto, för
inbetalning av medlemsavgifter och klippavgifter mm. Det är nu klart. Swishkontot för
företag/organisationer kostar 600 kr per år.Föreningens swishkonto har nummer 1230088278.

§5
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte beslutades hållas 2021-09-26 direkt efter årsmötet. Huvudpunkt på dagordningen är
att styrelsen konstituerar sig.
Ordförande tackade de närvarande och mötet avslutades. Efter styrelsemötet avnjöt styrelsen kräftor
fiskade i Ältasjön med tillbehör och dryck.
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