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Protokoll fört vid ARSMöTET
Onsdag den 12t32018 kl 18.00 - 19.30 iLovisedalstorpet 1Ätta Gård)

§1

Mötets öppnande
Ordfiirande fiir ftireningen, Lina Olsson, öppnande mötet och hälsade alla välkomna. Niirvarolista

se

bilaga.

§2

Val av mötesordförande
Till detta mötes ordftirande valdes Lina Olsson.

§3

Till

Val av sekreterare

detta mötes sekreterare valdes Jonas Bengtsson.

§4

Val av justeringsmän tillilla rosträknare
Till justeringsmiin och röstråiknare ftir mölet valdes Sten Fogelström och Jens Johansson.

§5

Fråga om mötet behörigen blivit kallat
Fråga stiilldes huruvida mötet blivit behörigt kallat. Frågan besvarades med

§6

Fastställande av dagordning

§7

Verksamhetsberättelse 2017

§8

Arsbokslutz1fi samt revisors berättelse

Dagordningen fastställdes. Kallelse med dagordning bifogas

Ja.

till protokollet.

Verksamhetsberättelsen ftir riikenskapsåret 2017-01-01 tom2077-12-31 ftiredrogs av Lina Olsson, se
bilaga. Verksamhetsberättelsens faststiilldes.

Kassör Bernt Mattsson var ej nåirvarande på mötet, och suppleant Torbjörn Olsson ftredrog dåirftr
årsbokslutet, samt svarade på frågor om detsamma. Han fiiredrog även revisionsberåittelsen. Det
foreslogs att kassören skal1åläggas att jur;tera ett fel i dateringen av revisionsberättelsen. fusbokslutet
godkiindes av medlemmarna. Årsbokslut och revisionsberättelse biläggs protokollet.

§9

Fråga om ansvarsfrihet fcr styrelsen
Mötet biföll ansvarsfrihet ftir foregående ars styrelse.
§10

Val av styrelseledamöter

Styrelsen har verkat som valberedning. Erik Edgren har beslutat sig ftir att inte kandidera till omval.
Följande val giordes; till ordfiirande valdes Lina Olsson, till styrelseledamöter valdes Carina Hild,
Bernt Mattsson samt Martha Bengtsson. T'ill suppleanter omvaldes Tor§örn Olsson, Tinka Danieli
Mattson samt Lars Johansson.

Val av valberedning
§11
Mötet bifdll styrelsens forslag, att styrelsen sjiilv, i likhet med fbregående år, skall agera valberedning.
Föreningen Rädda Ältasj «in www.altasj on.nu
e-post: info@altasi on.nu

M,/rp;

Fiir*reingert

Iil,illl)Å ,tt.T"*riJ$t

Val av revisorer

§12

Till revisor omvaldes Thomas Larsson och till revisorssuppleant omvaldes Torsten

Fransson.

§13

Fastställande av årsavgilt för 2019
Årsavgiften 201 8 var oftiriindrad, d v s 1 00 kr per medlemsfamilj.
Årsavgiften firr 2019 fastställdes till 100 kr per medlemsfamilj.
Behandling av inkomna forslag från styrelsen/medlemmarna

§14

Punkten ansågs besvarad i och med attingaforslag har inkommit

till

arsmötet.

Styrelsen informerar

§15

Sj öväxtkl p p n i n gskom m itt6n
Kommittdens medlemmar var ej nåirvaran,Je, men sjöväxtklippning skall även kommande
verksamhetsår erbiudas ftireningens medlemmar, troligen mot en självkostnadsavgift på 200 kr.
i

Skarpnäcks kommitt6n
Kommittdens ordförande Carina Hild infrrmerade om kommifidens arbete gällande den planerade
anläggningen av en datorhall samt ett viinneverk på adressen Solviirmen l, som foreningen anser bör
inftirlivas i Flatens naturreservat i form av en så kallad ekodukt som sammanbinder detta med
Nackareservatet.
Alta Centrum kommitt6n
Kommiu6ens ordforande Martha Bengtsson floredrog kommittöens arbete rörande planerad bebyggelse
kring nuvarande Ålta centrum, såirskilt kommunens planer pä att anlägga en idrottshall med tillhörande
parkeringsplats på Ålta våtmark, väster om Ältavägen.

Övriga frågor
§16
Lina Olsson svarade på en fråga fran en mötesdeltagare angående skråipplockning kring nya
bostadshus i Stensö, diir den allmiinna sophanteringen inte fungerar. En mötesdeltagare ftireslog att
ftireningen skall investera i skräpplockningsapparater. Styrelsen upplyste om att de gåirna bidrar
ekonomiskt till initiativ for skräpplockning i Alta. Lina O. besvarade en fråga om det granulat som
sprids till dagvattnet från en fotbollsplan vid Ålta IP. §acka Miljö- och stadsbyggnadsnåimnd har
erLaglFritidsnåimnden att ta fram en åtgåildsplan for att bemöta problemet) Lina Olsson svarar på en
inkommen fråga angående bävrar i Ältasjön, samt upplyser om ftireningens medverkan i kampanjen
Earth hour.
En mötesdeltagare bad att ffi framhålla vilket fantastiskt arbete styrelsen gör. Allmiint bifall.

Föreningen Rädda Åltasj tln www.altasi on.nu
e-post: info@altasj on.nu
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Närvarolista årsmöte 2018-03-12

Lina Olsson
Carina Eriksson Hild
Martha Bengtsson
Tinka Danieli Mattsson
Jonas Bengtsson

Henry Glimberg
Elisabeth Lauritzson
Jens Johansson
Sten Fogelström

Lena Norin

Birger Lind
Hanna Jansson
Liselotte van der Tempel
Torbjörn Olsson

Föreningen Rädda Ältasjon
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Måndag den 12 mars 2A1€ kl {8.00 - {9.30 iLovisedalstorpet (Älta Gård)

KALLAS
SAMTLIGA MEDLEMMAR I FÖRENINGEN NÄOOE ÄITNS.IöNI
Dagordning
§1

§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§e
§10
§11
§12
§13
§14
§15

§16
§17

Mötets öppnande
Val av motesordförande
Val av sekreterare
Val av justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om mötet behörigen blivit kallat
Fastställande av dagordning
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övriga frågor
Mötets avslutande

-

Efter årsmotet bjuder vi på kaffe och enklare förtäring.
Verksamhetsberättelse för 2017 samt årsbokslut för 2017 publiceras på vår websida före
mötet. Samtliga handlingar inklusive n;visorsberättelse kommer att finnas utskrivna på
årsmötet. Arsmötesprotokol let publ iceras på websid a n efter j usteri ng.
Passa på att träffa styrelsen, uppdate,ra er om vad som händer iÄlta och ställa frågor.
Man riskerar inte att ta på sig något arbete eller uppdrag bara för att man kommer på
årsmötet. Anmälan krävs ej.

VATMT

VÄLKOMNAI
Föreningen Rädda Ältasj<in www.altasjon.nu
e-post : info@.altasj on. nu
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Verksam hetsberättelse 2Al7
Styrelsen i Föreningen Rädda Altasjön avger foljande berättelse över fiireningens verksamhet under
råikenskaps äret 2077 -01 -0 1 t o m 2017 -112-3 1 .

Öppna möten/arrangemang:
o Earth Hour, 25 mars 2017
Föreningen deltog ftir sjunde gången i Earth Hour, en manifestation mot klimathotet.
o Föreniwgen Rfrdfu! ÅltarlOns årsmöte, 26 april 2017 i Lovisedalstorpet
På arsmötet presenterade foreningen sin verksamhet for närvarande medlemmar. Till styrelsen
valdes: Lina Olsson (ordforande), Carina Hild, (vice ordftirande), Bernt Mattsson (kassör),
Martha Bengtsson (ledamot) och Erik Edgren (ledamot). Tinka Danieli Mattsson, Lars
Johansson samt Torbjöm Olsson valdes till suppleanter till ledamöterna. Thomas Larsson
valdes till revisor och Torsten Fransson till revisorsuppleant.
. Slffdpplocl*ting
Styrelseledamöter utövade tillsyn och skräpplockning ur Ältasjön med kayak. Vi noterade
mycket plast som rir farligl ftir fiskar och sjöffiglar.
o SjövegetationsHippning, juli-awgusti 2017 i Åltasjan
Klippning med foreningens klipp:åt for medlemmar med strandtomt i Ältasjön.
. Kraltfisle, augusti 2017 i Ältoslan
Föreningen Rålda Åltas;on erbjöd medlomrnar m§jtighet till kräfrfiske i Ålt€es Fiskeklubbs
regi under sju kvällar, mot ett bidrag tilt Ältens FK"
. Ältadagen, 14 olctober 2017 i Åka Centrum
F§reningen Räddå Åltasjön stilllde rs och presenterade sin verksamhet på Ältadagen.
Samverkansmöten:
Under 2017 samverkade vi med andra ft)reningar och miljöorganisationer:
r Nacka Naturvårdsråd: ett 10 år gammalt forum som leds av Nacka Kommun dåir Nackas
miljöorganisationer deltar med Björn Strehlenert (C) som ordftirande. På mötena diskuteras
olika frågor rörande Nackas miljö, planer som rör naturen och instiftan/skötsel av naturreservat.
Ny representant ftir ftireningen iir,Martha. Föreningen deltog på de tre mötena under året.
. Älta Föreningsråd: Som medlem deltog ftireningen på flera rådsmöten.
o Ny Grön Stad - ett nätverk mellan lokala miljöftireningar och nätverk i Stockholms Liin, som
leds av Stockholms Liins Naturskyddsfiirening. Föreningen deltog på två av årets möten.
. Nacka Milj.övardsråd: Som medlem deltog fiireningen på Nacka Miljövårdsråds årsnnöte.
Samverkan skedde kring planerna ftir Älta Centrum, datorhallen, Skarpnäcks värmeverk samt
Nackas och Stockholms översiktpl aner.
Fiskeklubb: I samarbete med fiskeklubben erbjöd vi våra medlemmar kråiftfiske. Vi
' Ältens
samrådde också kring olika ärenden och idedr i och kring ÅltasjOn bl a konstgräsgranulat på
etta lp samt vaffenskidklubbens tillstånd.
. Åltasjöns Fiskevårdsområdesftirer:.ing: Vi samrådde kring olika iirenden i och l«ing Altasjon.
r Nacka Urban Creation Day: Martha och Lina deltog i september på ett heldagsseminarium om
utveckling av Nacka Stad rned utblickar mot övriga vtirlden.
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Plamcr, skrivelser och yttnamden:
Föreningen Rätdä ÅltagOn frmgerar mqm rersissiastaas fi}r planerlprojekt solm påverkar Åltasjtlq
fu *"ån, dess tillrimningsområden cah strti&der.
, Äwnw fu{eru;ilts - progrnnw§sr exgslaasering w centrals Ätto Z*Ia-ZAZS
Fsreningen tmr ere separat komnmitt€e, ledd av h{arfha Beng$sson, rcrrl granskar Nacka
kommums pfu4q ffir Ålta Celdrtlrsi- Komamittdn samraanträdde i okfi*er 2§17 F6reningen har lspa:de ksntakt §led pilsjek*§dåre ffin Nacka Ksffiarriiln och poiitiker i NackaVi ffitrjer ufvecklingea kring dagvaffenrening. §amddet firr etapp Å och B {detal.iplam ffir Ålta
Ceretmrn) skeddoncvernber20lT - jan ?0I8" Etappea beräknas vara&rdigbyggd 2*23.
Dea idrottshalt scm s*adle ingatt i Etapp A+B är nu $bqyten i en separat detaljplaa iratill
Stavsborgsskolas- fu[alr vitrl fi]rlägga hallen d€tvis ; Ålta Våmaarh Föneningen skrev till
konnrmunen i äreadet- ?rots detfa har stsd-FM kvi§ats av Naeka Kornmeun. §amråd bersknas
ske uader?S18 QlDetatrjptaner? ffir en fiirskolapå Oxelvägen antogs i Kornavrunfuffimiiktige.
Uweckliwgspt«nJör Str,*kluo§*t Iet 2§58 fRUf'§/
" Regiarwl
Föreningen Rå{ida ÅIt*sjöns dettog 29 n*vember i ea kouferans "täget i §tockhotrnn"
alrangemd av Stocklrclms tä&s laridsting Tillväxt- och Regioaplaneffirualtrdng" Föreniagen
lämnraade i aovernber in effi gra:mkrdngry,ltrarde om btr a skydd av gröna kilar, blåstn*turoch
EUs Vattendirektivs hefydelse fiir dagvattenrening vid nyhyggnatica. tsiogasfabriken
Föreningen Rä{tds futas;Oms överktragande &ån 2016 av §tcckhoirns §tads heslwt atf iate gå
vidare nred anmälau orn oXavliga märkä&§tem awisadesa D*arlwll *ckv&rmeverkpå §*lv{errnen tr
Fsreningeu deltog på samddsmöte om miXjötillsfårld ffir det nya värrneverket sorr kstiär av en
pegetxalaträggeiilg som ska användas 24/7" Vi lämnade ett samnådryttrarxdr i åreadet"
Föreningen detrtog på mmrådsrnste orr detaljplaneändringem ffin biogasfahrik titrl datox"ira,ll.
Vi lårmade eu sanarådsyffande i ärerdet i juni och granskidagsptrande i decemkr
o f{CCs auf*t§lsa*!§ggwiwg i Heåvigstr*wÅ
Tyres6 Kommr'lll ftirhandlar fortfarande rned Stockhofuas §tad och Naeka Kom!äi.$r om uppköp
arr rsärkm samrt flyffi av k*mmungränsen. Fsreniagea vttrade sig 2CI15.
. CykelbananÅltostråket
Trafil<ved<et p{anerar afi hredda cykelbanan Åttastraf* Vägplarca hiiv antagen i juni 2$1?,
rned Å-tta rfåxnaark o$rd, efter påtryckniregar av Föremingen Rärlda Åltas"iou Aktet planeras
att geaoruffiras under 2$18" Fianerna ffir Atta Centrurn ka,rq do€k @verka de delar av
cykelbanan sorr iöper lengs ÅLta Våtmark ooh Åtta Ceotrum- F n okla* hur komarcffil€n CIch
Trafikve&et harderar dstra
. Nsclra Kawmwws O,versiWp§aw
Frireningen Rä{tdå Åltas;On liimnade samrådsytffinde i juni 2#17 och granskrafurgs3ttrande i
decelrekr ZCIX? urder revideringen av Nackas Översiktplan. Den ffinrturtas antas i juni 2S18.
. Stockhalrns Stads Oversifuplan
Förenimgen Rä{tda Altas.!§m lämnnade saffirådsyttrarad€ i januani 2017 oeh granskningsyffimnde i
ju{d 2017 umder revideringen av §tCIckhotrns Steds Översiktplam.. Bl a var trlatens nuNhrmeservat
I Åttas.lOn *krfglsrnt" på plamkama*- ÖvarsiLlplanen antogs av §tadsbyggnadsnäsarden och
ffirvturtas antas av KF i §tsckholn:s stad i Ql 20lE-
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Yattenskidktrubben

Föreningen Rä<lda Antasjön lärnnade ytfrande i juli 2017 angående ffimyat tiils&ånd fiir
Yauenskidklabben att idka träning med mntorbåt" Föreaingen f6reslog begr?insningar i tider,
cnaråde och rnitjövänligt brthrsle. Områdesbegriinsningea tillgodosags och klubbens tiltrstånd
fi irliingd,es av Lä:rsstlnetrsen

Övriga aktiviteter i/kring Åltasj ön
Stockholm Vatten har urätt hatr1*n av fosfcr, kväve, klorasitr och sikkljup i Atrtas,iön" Halten av
fosfor taar sjunkit under rruärega år rnen har m.r oväntat Skat till 45 pg,{l, vilket är en hög men e.!
alarnaerande nivå Ftralten kväve 1åg pa 1,0 my'lftög nivå). Silddjupet har legat på 0,9 rneter de
senaste åren rch klsr*fullet Skad* till 48 pg/l, en myeket hög halt" Metallhalterna och halter:ra
av PÅH cch PCB i sj$ns sediment är s€dan 2ffS2 klassades som låga tiil måttliga men har inte
$aiitts sedan dess. SamunanfaAningsvis {inns det iaget sona tyder på att E[Js Vatiendirekiliv, sorra
kräver god rkologisi< cch kemisk stå,hls, ksnmrer att uppffllasMotionsloppetÅltasjön Runt som affangeras av Ålta tp gick av stapetn 29 apnl. En ledamot ur
styrelsen deltog
Kafeterian på Ålta IP intillÅltaba*let höllöppet under helger och sommardagar. Det
nyrenoverade badet samt utegymnret och parkourbanan från 201.5 var välbesökta
Skogsluffarnas orienteringsklubb anordnade Swimrun 18 juni, ett motionslopp på ca22km
som även innefattade en sträcka med simning tviirs över Åltasjön
Nacka Kommun klippte under juli och augusti vass och växtlighet på ett flertal platser av
Åltasjön, fråimst vid de två baden samt liings Nackareservatets striinder.
Nacka Kommun gjorde miljOinspe,ktion av Ålta tp och konstaterade altkonstgranulatet läckt ut
i Ältasjon. Nacka Kommun beslut;rde att Ålta IF måste utreda och göra en åtgiirdsplan infor
2018. Konstgranulatfär inte läcka till sjöar. Konstgräset på Alta IP byttes ut under sommaren
2017.
Badvatfnet vfui Åltabadet och Stensab,adet testades tre gånger underjuai och juli rned utrnärkt
kvalit€t" Yathre{ var tjänligt, utan ffirekornst av algblon:ning
Ältas;elns Fiskevårdsornrradesffirening provfiskade signalkräfta, med något särare resultat åin
2$16.

Ältazotl-02-26
Lina Olsson,
Ordfiirande Föreningen Rädda Åltasl<in
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För

Föreningen Rädda ÄItasjön år 2017
(organisationsnuilrmer I I 4000-0327)

Efter granskning av ftireningeus rEikenskaper och fdrvaltring ftir verksarnhetsåret 2AL7 far jag
avge fiiljande revisionsberättelse:

Föreningen hade den 31 decemb er 2Al7 ftiljande likvida tillgangar.

om
bank fanns

På Plusgirokonto 3 87 89-4 iunestående medel
På Kapitalkonto på Låinsftirsåil«ingar

På Kapitalkonto på Ålandsbanken bank

I handkassan fanns per den

fanns

26590,51

{1244A,4D

0,00

(57989,05)

8922A,82 (31042,99)

502,00

3L/L22AL7

(502,00)

Föreningenhade den 31 december20l7 Sljande skulder.

Till medlemmar fiir

giordautli§g

0,00

(0,00)

Då boldiringen har skötts löpande i kassabok och har ej givit anledning till erindringar
hemstiiller j agait Styrelsens ledanröter beviljas ansvarsfrihet för 2017 fus ftirvalming.

Jagtillstyrker
o
o

''

Att årsmötet fastståiller det &amlagda bokslutet och
Att styrelsens ledamöterbeviljas ansvars&ihet ftr råikenskapsåret
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Tomas Larsson
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