Till ÅRSMÖTET
Onsdagen den 29 september 2021 kl 18.30 - 20.00
i Lovisedalstorpet (Älta Gård)
kallas samtliga medlemmar i Föreningen Rädda Ältasjön
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Fråga om mötet behörigen blivit kallat
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Årsbokslut 2020 samt revisors berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter
Val av valberedning
Val av revisorer
Fastställande av årsavgift för 2022
Behandling av inkomna förslag från styrelsen/medlemmarna
Information från styrelsen och kommittéer
Övriga frågor
Mötets avslutande

P g a den rådande pandemin kunde föreningen inte hålla årsmöte i våras, då det stred mot
Folkhälsomyndighetens dåvarande rekommendationer som nu har lättats.
Är du fullt frisk, medlem i föreningen och intresserad av att höra om Föreningen Rädda
Ältasjöns verksamhet och vad som händer i och kring Ältasjön är du hjärtligt välkommen.
Anmälan krävs ej. Vi bjuder på fika.
Verksamhetsberättelse samt årsbokslut för 2020 publiceras på vår websida före årsmötet.
Utskrivna handlingar inklusive revisorsberättelse kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.
Gå gärna in på vår websida http://www.altasjon.nu och läs mer om föreningens verksamhet!
Är du intresserad att kandidera till en styrelsepost så kontakta styrelsen före mötet.
Meriterande är kunskaper i marinbiologi/limnologi/ekologi, dykarcert/utrustning, förarbevis för
båt, webdesign eller erfarenhet av sekreterararbete samt möjlighet att avsätta ca 1h/månad.
Årsavgiften för 2021 á 100 kr per medlemsfamilj betalas till plusgiro 3 87 89-4
eller via Swish 123 008 82 78. Du som betalade den i maj behöver självklart inte göra det
igen. Ange namn. Vi vill gärna även få din mailadress.

Varmt VÄLKOMMEN!
e-post: info@altasjon.nu

www.altasjon.nu

plusgiro: 3 87 89-4

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.

Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen i Föreningen Rädda Ältasjön avger följande berättelse över föreningens verksamhet under
räkenskapsåret 2020-01-01 t o m 2020-12-31.
Öppna möten/arrangemang:
• Earth Hour, 28 mars 2020
Föreningen deltog för tionde året i rad i Earth Hour, en klimatmanifestation anordnad av WWF.
• Föreningen Rädda Ältasjöns årsmöte, 7 oktober 2020 i Allianskyrkan
Årsmötet sköts detta år till hösten 2020 i linje med Fokhälsomyndighetens dåvarande
rekommendationer och restriktioner för COVID-19 pandemin.
På årsmötet presenterade föreningen sin verksamhet för närvarande medlemmar. Till styrelsen
omvaldes: Lina Olsson (ordförande), Carina Hild, (vice ordförande), Bernt Mattsson (kassör),
Martha Bengtsson (ledamot). Tinka Danieli Mattsson, Lars Johansson samt Torbjörn Olsson
valdes till suppleanter till ledamöterna. Thomas Larsson valdes till revisor och Torsten
Fransson till revisorsuppleant.
• Strandstädning, vår och sommar 2020
Styrelseledamöter utövade under vår och sommaren tillsyn och skräpplockning ur Ältasjön vid
flera tillfällen med kayak och till fots. P g a pandemin med restriktioner och förbud mot
folksamlingar så beslutade styrelsen att inte bjuda in medlemmarna till strandstädningen.
• Sjövegetationsklippning, juni-augusti 2020 i Ältasjön
Klippning med föreningens klippbåt utfördes åt medlemmar med strandtomt i Ältasjön
• Ältadagen, 10 oktober 2020
P g a pandemin blev den årliga Ältadagen i Älta Centrum inställd. Föreningen hade planerat att
delta och ställa ut vår verksamhet som vi gjort tidigare år på Ältadagen.

Samverkansmöten:
Under 2020 samverkade vi som vi brukar med andra föreningar och miljöorganisationer:
• Nacka Naturvårdsråd: Ett forum som leds av Nacka Kommun där Nackas miljöorganisationer
deltar. På mötena diskuteras olika frågor rörande Nackas miljö och planer som rör naturen och
instiftan/skötsel av naturreservat. Representant från föreningen deltog på samtliga tre möten
2020-03-09, 2020-09-21 samt 2020-11-23. Fyra stycken frågor om Ältasjön ställdes;
1. Fråga om Nacka Kommuns syn på den planerade datorhallen
2. Åtgärder för Älta Våtmark. Finansiering till förstudie är sökt av Nacka Vatten och Avfall.
3. Åtgärder för att minska fosfor i Ältasjön enligt EUs Vattendirektiv. Åtgärdsplan finns.
Prognos är att uppnå god status 2027. Aluminiumfällning (som i Järlasjön) är inte aktuellt i
nuläget p g a annorlunda bottensediment.
4. Skräpplockning i vattnet m h a dykare.
• Ältens Fiskeklubb:
Rädda Ältasjöns ordförande deltog i ett möte med Stockholms Stads förvaltare av
Nackareservatet i ett möte 2020-05-19 som gemensamt med och initierat av Ältens Fiskeklubb.
Vi diskuterade frågor om skötsel av Nackareservatet, inklusive kommunal sjöväxtklippning
längs Ältasjöns stränder, slyröjning och framtida utökning av spänger och bygge av trappa på
naturstigen längs sjöns norra strand, förvaltning av befintliga fiskebryggor, slamsugning av
skärmbassängen i Kasbyviken, upprustning av den förfallna bryggan vid Kasbyvägan som
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bildar del av gångbroförbindelsen, förbättrad mätning av reglering av vattenståndet i sjön samt
förslag om besöksräknare vid naturreservatsentrén vid Kolarängsvägen. Enligt den senaste
besöksstatistiken för Nackareservat, var antalet besökare rekordstort under pandemivåren 2020.
Älta Föreningsråd: En Ältaförening som agerar som ”paraplyförening” för ideella föreningar i
Älta. FRÄS är medlemsförening i rådet. Lina deltog på Älta Föreningsråds rådsmöte 2020-0212 där bl a planerna för Älta Centrum diskuterades. FRÄS tidigare har yttrat sig om lösningar
för dagvattenhanteringen i nya Älta Centrum samt dess påverkan på Älta Våtmark men även
om tillgång till möteslokaler för ideella föreningar.
Nacka Miljövårdsråd: En miljöorganisation för natur- och miljöfrågor i Nacka. Som
föreningsmedlem deltog föreningen på Nacka Miljövårdsråds digitala årsmöte 2020-12-15.
Samverkan skedde kring detaljplanen för datorhallen i Skarpnäck och Skarpnäcks Värmeverk.
Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening (FVOF): Föreningarna delade information och samrådde
kring olika ärenden i och kring Ältasjön.
Ny Grön Stad - ett nätverk mellan lokala miljöföreningar och nätverk i Stockholms Län, som
leds av Stockholms Läns Naturskyddsförening. Inga möten hölls 2020.

Planer, skrivelser och yttranden:
Föreningen Rädda Ältasjön fungerar som remissinstans för planer/projekt som påverkar Ältasjön,
Ältaån, dess tillrinningsområden och stränder. Vi har under 2019 yttrat oss om följande:
• Miljöfarlig verksamhet på Skarpnäcks värmeverk
Mark- och Miljödomstolen avslog 2020-01-22 FRÄS överklagan av Länsstyrelsens beslut att
ge Stockholm Exergi tillstånd för utökning av Skarpnäcks Värmeverk. Det blev avslag på både
yrkandet om avslag på miljötillståndet samt våra alternativa yrkanden om striktare miljövillkor.
• Datorhall på Solvärmen 1 (”biogastomten”)
Mark och Miljödomstolen avvisade 2020-04-17 Föreningen Rädda Ältasjöns yrkande om att
ålägga Stockholm Exergi att kontakta Länsstyrelsen i syfte att utreda om sprängning,
anläggning och drift av datorhallen vid Solvärmen 1 kräver tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
Föreningen överklagade domen men Mark- och Miljööverdomstolen beslutade 2020-07-27 att
prövningstillstånd inte medges varför miljötillståndet vann laga kraft.
• Detaljplan Älta Centrumkvarteret
Föreningen granskade detaljplanen för Älta Centrumkvarteret under årsskiftet 2019/2020 och
lämnade 2020-01-12 in ett positivt granskningsyttrande då Nacka kommun tagit hänsyn till
föreningens tidigare synpunkter om dagvattenhantering och bevarande av Älta Våtmark.
Styrelsen följer löpande arbetet med Älta Centrum, framförallt att dammar och andra
dagvattenreningsåtgärder anläggs enligt beslutade planer.
• Konstgräsgranulat från Älta IP
Vid snösmältning och skyfall har konstgräsgranulat i åratal följt med dagvattnet genom brunnar
och rör från fotbollsplanen ut i Ältasjön. Granulat är mikroplast som bl a kan skada fisk i sjön.
På årsmötet i oktober 2020 fick styrelsen i uppgift att granska vad som hänt med hanteringen
av konstgranulat på Älta IP, ett arbete som redan då hade påbörjats.
Hösten 2020 vann en dom från Länsstyrelsen från 2020-05-13 laga kraft. Domen 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. Efter påtryckning från
ledamöter i styrelsen, beslöt Nacka Miljö och Stadsbyggnadsnämnd i december 2020 att införa
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inspektion av Nackas fotbollsplaner i Tillsynsplanen för miljötillsyn i Nacka kommun för 2021.
Utöver detta har en medlem rapporterat en felplacerad brunn till
fritidsförvaltningen/miljöenheten i Nacka, som sedan troligen pluggades.
Övriga aktiviteter i/kring Ältasjön
• Stockholm Vatten har mätt halten av fosfor, kväve, klorofyll och siktdjup i Ältasjön.
Halten av fosfor sjönk även 2020 något till 40 µg/l vilket gör att halten klassas som måttlig.
Siktdjupet ökade 2020 från 0,8 till 0,9 m vilket bryter den negativa trenden men den är fortsatt
dålig. Syrehalten har inte mätts sedan 2018, då den var hög.
Ökningen av halten totalkväve har legat konstant på 1,1 mg/l (hög nivå) sedan 2018.
Mängden klorofyll minskade 2020 till 53 µg/l men klassas fortfarande som dålig. Ph värdet har
ökat något till 8,8 pH (surt) under 2020. 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 så har Ältasjöns vattenkvalitet inte förbättrats utan snarare försämrats
sedan 2015. Det finns inget som tyder på att EUs Vattendirektiv, som kräver god ekologisk och
kemisk status, kommer att uppfyllas utan att omfattande åtgärder vidtags.
• Stockholms Stad tog över sjöväxtklippningsverksamheten från Nacka Kommun och klippte
under sommaren vass och växtlighet längs norra och västra stränderna Ältasjön
• Motionsloppet Ältasjön Runt som arrangeras av Älta IF ställdes in p g a pandemin
• Älta Fiskeklubbs anordnade kräftfiskarkvällan i Ältasjön för allmänheten i augusti. I
genomsnitt fångade deltagarna 24 kräftor var.
• Badvattnet vid Ältabadet och Stensöbadet testades två gånger under juli. Badvattnet
klassificerades som tjänligt, utan förekomst av algblomning. Mängden E.colibakterier har dock
fördubblats sedan 2018.
• Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening provfiskade fisk med nät under augusti och signalkräftor
under september.

Älta 2021-09-15

Lina Olsson,
Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön
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Resultat och Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön 2020-01-01 till 2020-12-31
Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön 2020-12-31
Ingående Balans

Förändring

Utgående Balans

Tillgångar:
Plusgiro
Bank
Kassa

29248
89645
292

5830
180
0

35078
89825
292

Summa
Tillgångar

119395

6010

125195

Skulder:

0

-1866

-1866

Summa:

119395

4144

123329

Resultaträkning Föreningen Rädda Ältasjön 2020-01-01 till 2020-12-31

Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag till
Vassklippnings
båt
Gåvor
Räntor
Summa
Utgifter
Bankavgift
er
Biogaskom
itens
arbete
Administra
tion
Övriga
utgifter
Summa
Resultat

20190101-20191231

2019010120191231

2018010120181231

2017010120171231

2016010120161231

2015010120151231

2014010120141231

2013010120131231

7400

7200

7300

7500

6400

3600

9350

5599

1050
0
179,82
8630

100
0
201,53
7502

200
0
223,01
7723

450
13350
189
21489

794
0
107
7301

600
0
144
4344

1400
0
401
11151

1810
0
480
7889

-950

-750

-750

-752

-930

-1110

-1118

-1123

0

0

0

0

0

0

-486

-10430

-3536

-6631

-4222

-6398

-3256

-1847

-2138

-3127

0
-4486

0
-7381

0
-4972

0
-7150

0
-4186

0
-2957

-800
-4542

-3189
-17869

4144

121

2751

14339

3115

1387

6609

-9980

REVISIONSBERÄTTELSE
För

Föreningen Rädda Ältasjön år 2020
(organisationsnummer 814000-0327)
Efter granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2020 får jag
avge följande revisionsberättelse:

Föreningen hade den 31 december 2020 följande likvida tillgångar.
På Plusgirokonto 3 87 89-4 innestående medel om

35077,51

(29247,51)

På Kapitalkonto på Ålandsbanken bank fanns

89825,18

(89645,36)

291,00

(291,00)

-1866,00

(0,00)

I handkassan fanns per den 31/12 2019
Föreningen hade den 31 december 2020 följande skulder.
Till medlemmar för gjorda utlägg

Då bokföringen har skötts löpande i kassabok och har ej givit anledning till erinringar
hemställer jag att Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
Jag tillstyrker
•
•

Att årsmötet fastställer det framlagda bokslutet och
Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Älta 2021-09-28

Thomas Larsson

