






 
 

 
 

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

 
TILL ÅRSMÖTET  

 
Onsdag den 26 april 2017 kl 18.00 - 19.30 i Lovisedalstorpet (Älta Gård) 

 
KALLAS 

SAMTLIGA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN RÄDDA ÄLTASJÖN 
 
Dagordning 
§1 Mötets öppnande 
§2 Val av mötesordförande 
§3 Val av sekreterare 
§4 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
§5 Fråga om mötet behörigen blivit kallat 
§6 Fastställande av dagordning 
§7 Verksamhetsberättelse 2016 
§8 Årsbokslut 2016 samt revisors berättelse 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
§10 Val av styrelseledamöter 
§11 Val av valberedning 
§12 Val av revisorer 
§13 Fastställande av årsavgift för 2018 
§14 Behandling av inkomna förslag från styrelsen/medlemmarna 
§15 Styrelsen informerar  

- sjöväxtklippningskommittéen 
- Skarpnäcks kommittéen 
- Älta Centrum kommittéen 
- övrigt 

§16 Övriga frågor 
§17 Mötets avslutande 
 
Efter årsmötet bjuder vi på kaffe och enklare förtäring.  
 
Verksamhetsberättelse för 2016 samt årsbokslut för 2016 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 ägna en timme åt att träffa styrelsen, uppdatera er om vad som händer i Älta 
och lär er om föreningens arbete. Man riskererar inte att ta på sig något arbete eller uppdrag 
bara för att man kommer på årsmötet. Anmälan krävs ej. 
 
Varmt VÄLKOMNA! 
 

http://www.altasjon.nu/
mailto:info@altasjon.nu


Tillgångar
Ingående Balans Förändring Utgående Balans

Plusgiro 9432,01 3008 12440
Bank 88924,89 107 89032
Kassa 502 0 502

Summa 
Tillgångar 98858,9 3115,15 101974,05

Skulder 0,00 0 0

Summa 98858,90 3115,15 101974,05

20160101-
20161231

20150101-
20151231

20140101-
20141231

20130101-
20131231

Intäkter

Medlems-
avgifter 6400,00 3600,00 9350 5599,00
Bidrag till 
Vass-
klippnings
båt 794,00 600,00 1400 1810,00
Räntor 107,15 143,96 401 479,70

Summa 7301,15 4343,96 11151 7888,70

Utgifter
Bankavgift
er -930,00 -1110,00 -1118,3 -1122,78
Biogasko
mitens 
arbete 0 0 -486 -10430,27
Administr
ation -3256,00 -1847,00 -2138 -3127,00
Övriga 
utgifter 0,00 0,00 -800 -3189,00

Summa -4186,00 -2957,00 -4542,30 -17869,05

Resultat 3115,15 1386,96 6608,70 -9980,35

Resultat och Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön 20160101-201612
Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön  20161231

Resultaträkning Föreningen Rädda Ältasjön 20160101-20161231



REVISIONSBERÄTTELSE 
För 

Föreningen Rädda Ältasjön år 2016 
(organisationsnummer  814000-0327) 

 
Efter granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2016 får jag 
avge följande revisionsberättelse: 
 
 
Föreningen hade den 31 december 2016 följande likvida tillgångar. 
 
På Plusgirokonto 3 87 89-4 innestående medel om     9432,01    (9432,01) 
 
På Kapitalkonto på Länsförsäkringar bank fanns    57989,05  (57989,05) 
 
På Kapitalkonto på Ålandsbanken bank fanns   31042,99  (30935,84) 
 
I handkassan fanns per den 31/12 2016             502,00      (502,00) 
 
Föreningen hade den 31 december 2016 följande skulder. 
 
Till medlemmar för gjorda utlägg    0,00     (0) 
 
 
Då bokföringen har skötts löpande i kassabok och har ej givit anledning till erindringar 
hemställer jag att Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning. 
 
Jag tillstyrker  
 

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

 
 
 
Älta 2017-04-....... 
 
 
 
 
Tomas Larsson 
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Verksamhetsberättelse 2016 
 
Styrelsen i Föreningen Rädda Ältasjön avger följande berättelse över föreningens verksamhet under 
räkenskapsåret 2016-01-01 t o m 2016-12-31. 
 
Öppna möten/arrangemang:  

• Earth Hour, 19 mars 2016 
Föreningen deltog för sjätte gången i Earth Hour, en manifestation mot klimathotet. 

• Föreningen Rädda Ältasjöns årsmöte, 28  april 2016 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 Tom Johnson (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. Tyvärr tycks 
mängden skräp i sjön ha ökat. 

• Sjövegetationsklippning, juli-augusti 2016  i Ältasjön 
Klippning med föreningens klippbåt för medlemmar med strandtomt i Ältasjön. 

• Kräftfiske, augusti-september 2016 i Ältasjön 
Föreningen Rädda Ältasjön erbjöd medlemmar möjlighet till kräftfiske i Ältens Fiskeklubbs 
regi under sju kvällar, mot ett bidrag till Ältens FK. 

• Ältadagen, 15 oktober 2016  i Älta Centrum 
Föreningen Rädda Ältasjön ställde ut och presenterade sin verksamhet på Ältadagen. 

 
Samverkansmöten: 
Under 2016 samverkade vi med andra föreningar och miljöorganisationer: 

• Nacka Naturvårdsråd: ett 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. Föreningen deltog 
på tre möten.  

• Älta Föreningsråd: Som medlem deltog föreningen på flera rådsmöten samt årsmötet. 
• Ny Grön Stad - ett nätverk mellan lokala miljöengagerade föreningar, organisationer och 

grupper 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 samt cykelbanan Ältastråket.  

• 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 gav vi vårt stöd till idé 
för fiskebrygga längs stranden vid Älta IP. 

• Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening: Vi samrådde kring olika ärenden i och kring Ältasjön. 
 

 

http://www.altasjon.nu/
mailto:info@altasjon.nu
http://www.nacka.se/WEB/POLITIK_ORGANISATION/SA_STYRS_NACKA/POLITIK_NAMNDER/RAD_BERED/NATURVARDSRADET/Sidor/default.aspx
http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/stockholm/Stockholms-lansforbund/verksamhetsomraden/natur---grona-kilar/natverket-gron-vag/
http://www.nackamiljo.se/
http://altensfiskeklubb.se/
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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 träffades ånyo i januari 2016.  
Föreningen har löpande kontakt med projektledare från Nacka Kommun och politiker i Nacka. 
Vi har fått gehör för våra krav på förbättrad dagvattenrening. En muntlig presentation gavs till 
ett politiskt parti i Nacka, Nackalistan, vilka sedan gjorde en motion i kommunfullmäktige 
kring dagvattenreningen. Samrådet för etapp A och B (detaljplan för Älta Centrum) sköts till 
2017. Markundersökningar under november/december. Etappen beräknas vara färdigbyggd 
2023. Samråd hölls för detaljplan för en förskola på Oxelvägen. Föreningen avgav ett 
samrådsyttrande. 

• Regional Utvecklingsplan för Stockholm Län 2050 (RUFS) 
Föreningen Rädda Ältasjöns deltog 19 september i ett separat samråd mellan Stockholms läns 
landsting Tillväxt- och Regionplaneförvaltning och miljöorganisationern i Stockholm kring 
RUFS 2050, se artikel. Föreningen skrev även samrådsyttrande om skydd av gröna kilar, 
strandskydd och EUs Vattendirektivs betydelse för dagvattenrening vid nybyggnation. 

• Spänger i Älta våtmark 
Föreningen hade i november möte med Nacka Kommun om planerna för att anlägga spång 
tvärs över våtmarken och viken vid Älta IP. Föreningen avrådde från planerna i en skrivelse till 
Nacka Kommun. Istället har vi tillstyrkt Ältens Fiskeklubbs idé om fiskebrygga intill Älta IPs 
strand. 

• Biogasfabriken 
Föreningen Rädda Ältasjöns överklagade 16 januari Stockholm Stadsbyggnadsnämnds beslut 
2015-12-01 att lämna Stockholms Miljökontors anmälan av Swedish Biogas 2010 för olovliga 
markåtgärder på ”Solvärmen 1” utan åtgärd. Överklagan avslogs. 

• SLLs tunnelbanedepå på Solvärmen 1 
Föreningen lämnade 2015 in ett yttrande mot SLLs planer mot tunnelbanedepå invid Ältasjön. I 
februari 2016 beslutade SLL att slopa planerna och istället förlägga depån till Högdalen. 

• Datorhall på Solvärmen 1 
Föreningen Rädda Ältasjön hade 21 januari enskilt samråd med Fortum kring deras planer att 
bygga en stor datorhall på Solvärmen 1. Fortum har ansökt om en detaljplaneändring. 

• NCCs avfallsanläggning i Hedvigslund 
Trots kritik från miljöorganisationer, närboende och t o m Tyresö Kommun gav Nacka Miljö 
och Stadsbyggnadsnämnd NCC tillstånd till sin avfallsanläggning invid Tyresöleden. Saken är 
dock inte avgjord då Tyresö Kommun förhandlar 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. Föreningen deltog på samrådsmöte 1 
februari och skickade samrådsyttrande i mars samt granskningsyttrande i oktober. Trafikverket 
hörsammade vår önskan att lämna Älta Våtmark orörd 
 

http://www.altasjon.nu/
mailto:info@altasjon.nu
http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/alta-centrum/#panel-startpage
http://www.altasjon.nu/ovrigt/AnnuMeraAlta/2016-05-19_FRAS_Nackalistan.pdf
http://rufs.se/nyhetsarkiv/2016-09-21-civilsamhallets-eldsjalar-mottes-kring-rufs/
http://www.altasjon.nu/ovrigt/160930_Yttrande_FRAS_RUFS2050.pdf
http://www.altasjon.nu/skrivelser/160116_OverklagandeLst.pdf
http://www.altasjon.nu/ovrigt/TunnelbanedepaSolvarmen/150831_FRAS_SLL_Forsamradsyttrande_T-banedepa.pdf
http://www.altasjon.nu/ovrigt/DatorhallSolvarmen/PresentationDatorhallSolvarmen.pdf
http://www.altasjon.nu/ovrigt/StenkrossTyresoleden/151002_Lindalen_Tipp_yttrande.pdf
http://www.altasjon.nu/ovrigt/TrafikverketAltastraket/160222Yttrande_cykelstrak.pdf
http://www.altasjon.nu/ovrigt/131219RemissCykelplan/161003_GranskningsYttrande_FRAS_Cykelstrak.pdf
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Övriga aktiviteter i/kring Ältasjön 
 

• Ältasjön blev 2016 klassad som Vattenförekomst enligt EUs vattendirektiv, vilket stipulerar en 
minskning av fosforhalten med 30%. Se VISS information om Ältasjön. 
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657378-163467 

• Stockholm Vatten har mätt halten av fosfor, kväve, klorofyll och siktdjup i Ältasjön. Halten av 
fosfor har sjunkit under många år men nu planat ut på 34 µg/l, vilket är en konstant hög men ej 
alarmerande nivå. PH värdet mättes till 8,3. Halten kväve sjönk till 0,8 mg/l (hög nivå). 
Siktdjupet är endast en meter och klorofyllet minskade något, dock från en extremt 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. 

• Motionsloppet Ältasjön Runt som arrangeras av Älta IF gick av stapeln 23 april. Medlemmar i 
styrelsen deltog i loppet 

• 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 19 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. 

• Badvattnet vid Ältabadet och Stensöbadet testades tre gånger under juni och juli med utmärkt 
resultat. Vattnet var tjänligt, utan förekomst av cyanobakterier eller algblomning 

• Renoveringen av spången förbi sjöns utlopp renoverades blev klar under våren 2016 
• Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening provfiskade signalkräfta, med mycket gott resultat 

 
 
Älta 2017-04-25  
Lina Olsson,  
Ordförande Föreningen Rädda Ältasjön 

http://www.altasjon.nu/
mailto:info@altasjon.nu
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterEUID=SE657378-163467
http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/sjoar/altasjon/
http://www.svenskalag.se/altaif-skidomotion
http://50turen.se/index.html
http://www.altasjon.nu/ovrigt/160509_Vassklippning_Altasjon_Nacka.pdf
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Föreningen Rädda Ältasjöns årsmöte, 2017-04-26 
Närvaroförteckning 
 
Namn e-postadress 
Lina Olsson Olsson.t.lina@gmail.com 
Carina Hild carinahild@hotmail.com 
Bernt Mattson info@villanore.se 
Sten Grack sten@grack.se 
Ulla Lind Birger.lind@telia.com 
Birger Lind Birger.lind@telia.com 
Jonas Bengtsson Jonas__bengtsson@outlook.com 
Lena Norin post@lenanorin.se 
Torbjörn Olsson Torbjorn.olsson@sylog.se 
Liselotte von den Tempel Liselotte.vondentempel@gmail.com 
Jens Johansson Jensen.johanssen@gmail.com 
Martha Bengtsson Martha.bengtsson@outlook.com 
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