Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen i Föreningen Rädda Ältasjön avger följande berättelse över föreningens verksamhet under
räkenskapsåret 2019-01-01 t o m 2019-12-31.
Öppna möten/arrangemang:
• Earth Hour, 30 mars 2019
Föreningen deltog för nionde året i rad i Earth Hour, en klimatmanifestation anordnad av
WWF.
• Föreningen Rädda Ältasjöns årsmöte, 29 april 2019 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). Tinka Danieli Mattsson, Lars Johansson samt Torbjörn Olsson
valdes till suppleanter till ledamöterna. Thomas Larsson valdes till revisor och Torsten
Fransson till revisorsuppleant
• Strandstädning, 24 mars 2018
Styrelseledamöter utövade under sommaren tillsyn och skräpplockning ur Ältasjön med kayak.
Föreningen anordnade även en strandstädningsdag för medlemmarna 2019-05-05. Ett 30-tal
medlemmar anslöt och städade Ältasjöns stränder. Styrelsen passade på att informera om
föreningens verksamhet och status på aktuella ärenden. Fem sopsäckar fylldes och
transporterades till Älta ÅVC. Dagen avslutades med en picnic vid Klisätra ängar på
föreningens bekostnad. http://www.altasjon.nu/ovrigt/190505_inbjudan_skrappromenad.pdf
Evenemanget ingick i ett större sammanhang, Nordiska kusträddardagen, som anordnades
gemensamt under veckan i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Åland, Grönland och
Färöarna.
• Sjövegetationsklippning, juni-augusti 2020 i Ältasjön
Klippning med föreningens klippbåt utfördes åt medlemmar med strandtomt i Ältasjön
• Kräftfiske, augusti 2019 i Ältasjön
Föreningen Rädda Ältasjön erbjöd traditionsenligt medlemmar möjlighet till kräftfiske i Ältens
Fiskeklubbs regi under sju kvällar i augusti, mot ett bidrag till Ältens FK
• Ältadagen, 17 oktober 2019 i Älta Centrum
Föreningen Rädda Ältasjön ställde ut och presenterade sin verksamhet på Ältadagen.
Föreningen investerade i en ny utställningsskärm med foton, kartor och utklipp från
föreningens arbete i olika frågor. Utställningen rymde även en fotoutställning från fotograf
Kim Forchhammer.
Samverkansmöten:
Under 2019 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 ett av fyra möten,
2019-04-10. Bl a diskuterades möjligheter till sjöstädning m h a dykare. Tyvärr missade
kommunen att kalla föreningen till övriga möten, ett fel som är åtgärdades till 2020.
• Älta Föreningsråd: Martha och Lina turades om att representera föreningen som är
medlemsförening i rådet och deltog på flera rådsmöten. Även 2019 diskuterades bl a planerna
för Älta Centrum samt medborgarförslaget om Älta våtmark.
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Nacka Miljövårdsråd: Som medlem deltog föreningen på Nacka Miljövårdsråds årsmöte.
Samverkan skedde kring detaljplanen för datorhallen i Skarpnäck och Skarpnäcks Värmeverk.
Ältens Fiskeklubb: Utöver kräftfiske i föreningens regi, samrådde föreningarna bl a om
kommunal sjöväxtklippning och Skarpnäcks Värmeverk.
Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening: 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. Lina deltog på årets två möten 2019-02-04
samt 2019-04-08 och presenterade resultat från KTHs forskningsprojekt 2018 i Flatens
naturreservat samt om Skarpnäcks värmeverk.

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
Föreningen överklagade 2019-01-02 Länsstyrelsens beslut att ge Stockholm Exergi AB
tillstånd till uppförande och drift av en förbränningsanläggning vid Skarpnäcks Värmeverk.
http://www.altasjon.nu/ovrigt/DatorhallSolvarmen/190102_Overklagan_Tillstand_Varmeverk.pdf

Föreningen kompletterade överklagan 2019-03-03 med yttrande över Stockholms Exergis
överklagande:
http://www.altasjon.nu/ovrigt/DatorhallSolvarmen/190313_Overklagande_komplettering_Tillstand_Varmeverk_A
.pdf
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Föreningen inkom med en andra komplettering 2019-06-19 med svar på Sth Exergis inlagor.
Datorhall på Solvärmen 1 (”biogastomten”)
Stockholms stadsbyggnadsnämnd antog detaljplaneändring för datorhall på ”Solvärmen 1”
2019-12-11, intill Skarpnäcks Värmeverk. Vi överklagade 2020-01-01 detaljplanen till Markoch miljödomstolen:
http://www.altasjon.nu/ovrigt/DatorhallSolvarmen/200101_%C3%96K_MMD_Datahall.pdf

Skärmbassängen i Kasbyviken
En av våra unga medlemmar gjorde under våren sitt gymnasiearbete på Nacka gymnasiums
Naturprogram om reningsgraden på skärmbassängen i Kasbyviken i Ältasjön.
Älta Våtmark
Fastighetsägaren Hemsö meddelade styrelsen 2020-09-26 att de inte längre avser att bebygga
Älta Våtmark utan kommer att bygga ny skola/sporthall inom sin egen tomtfastighet enligt
existerande detaljplan.
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
föreningen tidigare synpunkter om dagvattenhantering och bevarande av Älta Våtmark.
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Övriga aktiviteter i/kring Ältasjön
• Stockholm Vatten har mätt halten av fosfor, kväve, klorofyll och siktdjup i Ältasjön. Halten av
fosfor sjönk 2019 något till 47 µg/l vilket gör att halten inte längre klassas om otillfredställande
som 2018. Siktdjupet är 2019 fortsatt dålig (0,8 meter) och syrehalten mättes inte ens.
Ökningen av halten totalkväve är bruten och halten låg kvar på 1,1 mg/l (hög nivå). Även
ökningen av klorofyllet har stannat av och halten låg 2019 kvar på 62 µg/l, och klassas som
dålig. 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 försämrats jämfört med 2015 och det finns inget som tyder på att EUs
Vattendirektiv, som kräver god ekologisk och kemisk status, kommer att uppfyllas om inte
omfattande åtgärder vidtags.
• Pimpeltävlingen som skulle ägt rum 16 februari på Ältasjön ställdes in p g a isbrist
• Motionsloppet Ältasjön Runt som arrangerades av Älta IF gick av stapeln 27 april
• En metardag vid Ältasjön arrangerades 25 maj av Älta Fiskeklubb
• Kafeterian på Älta IP intill Ältabadet höll öppet under helger och sommardagar
• Skogsluffarnas orienteringsklubb anordnade Swimrun 25 augusti, med terränglöpning samt
simning över Ältasjön
• Nacka Kommun klippte under sommaren vass och växtlighet på Ältasjön
• Badvattnet vid Ältabadet och Stensöbadet testades tre gånger under juni och juli. Badvattnet
klassificerades som utmärkt kvalitet, utan förekomst av algblomning
• Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening provfiskade fisk med nät under juli och signalkräftor
under augusti.

Älta 2020-09-30

Lina Olsson,
Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön
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