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e-post: info@altasjon.nu www.altasjon.nu  bankgiro: 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. 

TILL ÅRSMÖTET 
 

Onsdagen den 7 oktober 2020 kl 18.00 - 19.30  
i Allianskyrkan, Almvägen 2 i Älta 

 
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 2019 
§8 Årsbokslut 2019 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 2021 
§14 Behandling av inkomna förslag från styrelsen/medlemmarna 
§15 Information från styrelsen och kommittéer 
§16 Övriga frågor 
§17 Mötets avslutande 
 
P g a den rådande pandemin kunde föreningen inte hålla årsmöte i våras, då det stred mot 
Folkhälsomyndighetens dåvarande rekommendationer. Nu när vi har möjlighet att genomföra 
årsmötet väljer vi att göra det i en större lokal i Älta, där vi kan hålla avstånden.  
Är man fullt frisk, medlem i föreningen och intresserad av att höra om föreningens 
verksamhet är man välkommen. Vi har en gräns på max 50 deltagare, sedan stängs dörren. 
Anmälan krävs ej. Vi bjuder på kaffe. 
Verksamhetsberättelse samt årsbokslut för 2019 publiceras på vår websida före mötet. 
Utskrivna handlingar inklusive revisorsberättelse kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. 
Årsmötesprotokollet publiceras på websidan efter justering. 
 
Är man 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. 
 

Varmt VÄLKOMNA! 
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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 2019 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. 

http://www.altasjon.nu/
mailto:info@altasjon.nu
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http://www.nacka.se/WEB/POLITIK_ORGANISATION/SA_STYRS_NACKA/POLITIK_NAMNDER/RAD_BERED/NATURVARDSRADET/Sidor/default.aspx
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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 

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 Mark- 

och 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 2019-09-26 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 2019-01-12 in ett positivt granskningsyttrande då Nacka kommun tagit hänsyn till 

föreningens 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 

http://www.altasjon.nu/
mailto:info@altasjon.nu
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http://www.svenskalag.se/altaif-skidomotion
http://50turen.se/index.html
http://www.altasjon.nu/ovrigt/160509_Vassklippning_Altasjon_Nacka.pdf


650 730
Ingående 
Balans

Förändring Utgående 
Balans

Tillgångar:
Plusgiro 0 29248 29248
Bank 89444 202 89645
Kassa 502 210 292

Summa 
Tillgångar 89946 29659 119185

Skulder: 0 0 0

Summa: 89946 29659 119185

20190101-
20191231

20180101-
20181231

20170101-
20171231

20160101-
20161231

20150101-
20151231

20140101-
20141231

20130101-
20131231

Intäkter:
Medlems-avgifter 7200 7300 7500 6400 3600 9350 5599
Bidrag till vass-
klippningsbåt 100 200 450 794 600 1400 1810
Gåvor 0 0 13350 0 0 0 0
Räntor 201,53 223,01 189 107 144 401 480
Summa: 7502 7723 21489 7301 4344 11151 7889

Utgifter:
Bankavgifter -750 -750 -752 -930 -1110 -1118 -1123
Biogaskomitens 
arbete 0 0 0 0 0 -486 -10430
Administration -6631 -4222 -6398 -3256 -1847 -2138 -3127
Övriga utgifter 0 0 0 0 0 -800 -3189
Summa: -7381 -4972 -7150 -4186 -2957 -4542 -17869

Resultat: 121 2751 14339 3115 1387 6609 -9980

Resultat och Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön
2019-01-01 till 2019-12-31

Balansräkning Föreningen Rädda Ältasjön 2019-12-31

Resultaträkning Föreningen Rädda Ältasjön 2019-01-01 till 2019-12-31



REVISIONSBERÄTTELSE 
För 

Föreningen Rädda Ältasjön år 2019 
(organisationsnummer 814000-0327) 

 

Efter granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2019 får jag 

avge följande revisionsberättelse: 

 

 

Föreningen hade den 31 december 2019 följande likvida tillgångar.  

 

På Plusgirokonto 3 87 89-4 innestående medel om   29247,51 (29118,51) 

 

På Kapitalkonto på Ålandsbanken bank fanns    89675,36      (89443,83) 

 

I handkassan fanns per den 31/12 2019             291,00           (502,00) 

 

Föreningen hade den 31 december 2019 följande skulder. 

 

Till medlemmar för gjorda utlägg           0,00               (0,00) 

 

 

Då bokföringen har skötts löpande i kassabok och har ej givit anledning till erindringar 

hemställer jag att Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning. 

 

Jag tillstyrker  

 

• Att årsmötet fastställer det framlagda bokslutet och 

• Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

 

 

 

Älta 2020-10-05 

 

 

 

 

Tomas Larsson 

 

 

 




