TILL ÅRSMÖTET
Måndag den 12 mars 2018 kl 18.00 - 19.30 i Lovisedalstorpet (Älta Gård)

KALLAS
SAMTLIGA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN RÄDDA ÄLTASJÖN
Dagordning
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Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av sekreterare
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om mötet behörigen blivit kallat
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse 2017
Årsbokslut 2017 samt revisors berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter
Val av valberedning
Val av revisorer
Fastställande av årsavgift för 2019
Behandling av inkomna förslag från styrelsen/medlemmarna
Styrelsen informerar
- sjöväxtklippningskommittéen
- Skarpnäcks kommittéen
- Älta Centrum kommittéen
- övrigt
Övriga frågor
Mötets avslutande

Efter årsmötet bjuder vi på kaffe och enklare förtäring.
Verksamhetsberättelse för 2017 samt årsbokslut för 2017 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 träffa styrelsen, uppdatera er om vad som händer i Älta och ställa frågor.
Man riskerar inte att ta på sig något arbete eller uppdrag bara för att man kommer på
årsmötet. Anmälan krävs ej.

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

Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen i Föreningen Rädda Ältasjön avger följande berättelse över föreningens verksamhet under
räkenskapsåret 2017-01-01 t o m 2017-12-31.
Öppna möten/arrangemang:
 Earth Hour, 25 mars 2017
Föreningen deltog för sjunde gången i Earth Hour, en manifestation mot klimathotet.
 Föreningen Rädda Ältasjöns årsmöte, 26 april 2017 i Lovisedalstorpet
På årsmötet presenterade föreningen sin verksamhet för närvarande medlemmar. Till styrelsen
valdes: Lina Olsson (ordförande), Carina Hild, (vice ordförande), Bernt Mattsson (kassör),
Martha Bengtsson (ledamot) och Erik Edgren (ledamot). Tinka Danieli Mattsson, Lars
Johansson samt Torbjörn Olsson valdes till suppleanter till ledamöterna. Thomas Larsson
valdes till revisor och Torsten Fransson till revisorsuppleant.
 Skräpplockning
Styrelseledamöter utövade tillsyn och skräpplockning ur Ältasjön med kayak. Vi noterade
mycket plast som är farligt för fiskar och sjöfåglar.
 Sjövegetationsklippning, juli-augusti 2017 i Ältasjön
Klippning med föreningens klippbåt för medlemmar med strandtomt i Ältasjön.
 Kräftfiske, augusti 2017 i Ältasjön
Föreningen Rädda Ältasjön erbjöd medlemmar möjlighet till kräftfiske i Ältens Fiskeklubbs
regi under sju kvällar, mot ett bidrag till Ältens FK.
 Ältadagen, 14 oktober 2017 i Älta Centrum
Föreningen Rädda Ältasjön ställde ut och presenterade sin verksamhet på Ältadagen.
Samverkansmöten:
Under 2017 samverkade vi med andra föreningar och miljöorganisationer:
 Nacka Naturvårdsråd: ett 10 år gammalt forum som leds av Nacka Kommun där Nackas
miljöorganisationer deltar med Björn Strehlenert (C) som ordförande. På mötena diskuteras
olika frågor rörande Nackas miljö, planer som rör naturen och instiftan/skötsel av naturreservat.
Ny representant för föreningen är Martha. Föreningen deltog på de tre mötena under året.
 Älta Föreningsråd: Som medlem deltog föreningen på flera rådsmöten.
 Ny Grön Stad - ett nätverk mellan lokala miljöföreningar och nätverk i Stockholms Län, som
leds av Stockholms Läns Naturskyddsförening. Föreningen deltog på två av årets möten.
 Nacka Miljövårdsråd: Som medlem deltog föreningen på Nacka Miljövårdsråds årsmöte.
Samverkan skedde kring planerna för Älta Centrum, datorhallen, Skarpnäcks värmeverk samt
Nackas och Stockholms översiktplaner.
 Ältens Fiskeklubb: I samarbete med fiskeklubben erbjöd vi våra medlemmar kräftfiske. Vi
samrådde också kring olika ärenden och ideér i och kring Ältasjön bl a konstgräsgranulat på
Älta IP samt vattenskidklubbens tillstånd.
 Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening: Vi samrådde kring olika ärenden i och kring Ältasjön.
 Nacka Urban Creation Day: Martha och Lina deltog i september på ett heldagsseminarium om
utveckling av Nacka Stad med utblickar mot övriga världen.
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Planer, skrivelser och yttranden:
Föreningen Rädda Ältasjön fungerar som remissinstans för planer/projekt som påverkar Ältasjön,
Ältaån, 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 Nacka
kommuns planer för Älta Centrum. Kommittén sammanträdde i oktober 2017.
Föreningen har löpande kontakt med projektledare från Nacka Kommun och politiker i Nacka.
Vi följer utvecklingen kring dagvattenrening. Samrådet för etapp A och B (detaljplan för Älta
Centrum) skeddenovember 2017 - jan 2018. Etappen beräknas vara färdigbyggd 2023.
Den idrottshall som skulle ingått i Etapp A+B är nu utbryten i en separat detaljplan, intill
Stavsborgsskolan. Man vill förlägga hallen delvis i Älta Våtmark. Föreningen skrev till
kommunen i ärendet. Trots detta har start-PM beviljats av Nacka Kommun. Samråd beräknas
ske under 2018 Q1.
Detaljplanen för en förskola på Oxelvägen antogs i Kommunfullmäktige.
 Regional Utvecklingsplan för Stockholm Län 2050 (RUFS)
Föreningen Rädda Ältasjöns deltog 29 november i en konferans "Läget i Stockholm"
arrangerad av Stockholms läns landsting Tillväxt- och Regionplaneförvaltning. Föreningen
lämnade i november in ett granskningsyttrande om bl a skydd av gröna kilar, blåstruktur och
EUs Vattendirektivs betydelse för dagvattenrening vid nybyggnation.
 Biogasfabriken
Föreningen Rädda Ältasjöns överklagande från 2016 av Stockholms Stads beslut att inte gå
vidare med anmälan om olovliga markarbeten avvisades.
 Datorhall och värmeverk på Solvärmen 1
Föreningen deltog på samrådsmöte om miljötillstånd för det nya värmeverket som består av en
pelletsanläggning som ska användas 24/7. Vi lämnade ett samrådsyttrande i ärendet.
Föreningen deltog på samrådsmöte om detaljplaneändringen från biogasfabrik till datorhall.
Vi lämnade ett samrådsyttrande i ärendet i juni och granskningsyttrande i december.
 NCCs avfallsanläggning i Hedvigslund
Tyresö Kommun förhandlar fortfarande med Stockholms Stad och Nacka Kommun om uppköp
av marken samt flytt av kommungränsen. Föreningen yttrade sig 2015.
 Cykelbanan Ältastråket
Trafikverket planerar att bredda cykelbanan Ältastråket. Vägplanen bliv antagen i juni 2017,
med Älta Våtmark orörd, efter påtryckningar av Föreningen Rädda Ältasjön. Abetet planeras
att genomföras under 2018. Planerna för Älta Centrum kan dock påverka de delar av
cykelbanan som löper längs Älta Våtmark och Älta Centrum. F n oklart hur kommunen och
Trafikverket hanterar detta.
 Nacka Kommuns Översiktplan
Föreningen Rädda Ältasjön lämnade samrådsyttrande i juni 2017 och granskningsyttrande i
december 2017 under revideringen av Nackas Översiktplan. Den förväntas antas i juni 2018.
 Stockholms Stads Översiktplan
Föreningen Rädda Ältasjön lämnade samrådsyttrande i januari 2017 och granskningsyttrande i
juni 2017 under revideringen av Stockholms Stads Översiktplan. Bl a var Flatens naturreservat
i Ältasjön "bortglömt" på plankartan. Översiktplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden och
förväntas antas av KF i Stockholms stad i Q1 2018.
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Vattenskidklubben
Föreningen Rädda Ältasjön lämnade yttrande i juli 2017 angående förnyat tillstånd för
Vattenskidklubben att idka träning med motorbåt. Föreningen föreslog begränsningar i tider,
område och miljövänligt bränsle. Områdesbegränsningen tillgodosågs och klubbens tillstånd
förlängdes av Länsstyrelsen.
Övriga aktiviteter i/kring Ältasjön
Stockholm Vatten har mätt halten av fosfor, kväve, klorofyll och siktdjup i Ältasjön. Halten av
fosfor har sjunkit under många år men har nu oväntat ökat till 45 µg/l, vilket är en hög men ej
alarmerande nivå. Halten kväve låg på 1,0 mg/l (hög nivå). Siktdjupet har legat på 0,9 meter de
senaste åren och klorofyllet ökade till 48 µg/l, en mycket hög halt. Metallhalterna och halterna
av PAH och PCB i sjöns sediment är sedan 2002 klassades som låga till måttliga men har inte
mätts sedan dess. Sammanfattningsvis finns det inget som tyder på att EUs Vattendirektiv, som
kräver god ekologisk och kemisk status, kommer att uppfyllas.
Motionsloppet Ältasjön Runt som arrangeras av Älta IF gick av stapeln 29 april. En ledamot ur
styrelsen deltog
Kafeterian på Älta IP intill Ältabadet höll öppet under helger och sommardagar. Det
nyrenoverade badet samt utegymmet och parkourbanan från 2015 var välbesökta
Skogsluffarnas orienteringsklubb anordnade Swimrun 18 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 de två baden samt längs Nackareservatets stränder.
Nacka Kommun gjorde miljöinspektion av Älta IP och konstaterade att konstgranulatet läckt ut
i Ältasjön. Nacka Kommun beslutade att Älta IF måste utreda och göra en åtgärdsplan inför
2018. Konstgranulat får inte läcka till sjöar. Konstgräset på Älta IP byttes ut under sommaren
2017.
Badvattnet vid Ältabadet och Stensöbadet testades tre gånger under juni och juli med utmärkt
kvalitét. Vattnet var tjänligt, utan förekomst av algblomning
Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening provfiskade signalkräfta, med något sämre resultat än
2016.

Älta 2017-02-26
Lina Olsson,
Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön
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Resultat och Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön 20170101-20171231
Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön 20171231
Tillgångar
Plusgiro
Bank
Kassa

Ingående Balans Förändring
Utgående Balans
12440
14151
26591
89032
0
89032
502
0
502

Summa
Tillgångar

101974

14151

Skulder

0

0

Summa

101974

14151

116125

116125

Resultaträkning Föreningen Rädda Ältasjön 20170101-20171231
2017010120171231

2016010120161231

2015010120151231

2014010120141231

20130101-20131231

7500

6400

3600

9350

5599

450
13350
0
21300

794
0
107
7301

600
0
144
4344

1400
0
401
11151

1810
0
480
7889

-752

-930

-1110

-1118

-1123

0

0

0

-486

-10430

-6398

-3256

-1847

-2138

-3127

Summa

0
-7150

0
-4186

0
-2957

-800
-4542

-3189
-17869

Resultat

14150

3115

1387

6609

-9980

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag till
Vassklippnings
båt
Gåvor
Räntor
Summa
Utgifter
Bankavgif
ter
Biogasko
mitens
arbete
Administr
ation
Övriga
utgifter

