
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR IDEELLA FÖRENINGEN #RÄDDA LÖVSTA 2020 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Marie Granberg, ordförande 

Bill Pettersson, kassör t o m juni 2020 

Daniel Åkesson, kassör fr o m juni 2020 

Johan Andersson, sekreterare 

Karin Lundin, ledamot 

Fredrik Borelius, ledamot 

Sofia Hagman, ledamot 

Lotta Herslöf, suppleant 

#Rädda Lövsta är en partipolitiskt obunden ideell förening som har till ändamål att arbeta för 
att visa att Lövsta är en olämplig lokalisering av ett nytt stort kraftvärmeverk.  

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att samla in och sammanställa fakta om det 
föreslagna kraftvärmeverket och dess omgivningar och presentera det för berörda politiker 
och myndigheter, med syftet att påverka deras beslut i tillståndsprocessen. 

Här följer en kort sammanställning över vad föreningen gjort under året: 

Året har starkt påverkats av pandemin, vilket har medfört att styrelsen har förlagt mycket av 

sitt arbete till digitala forum. Föreningens planerade årsmöte i mars 2020 fick ställas in med 

kort varsel pga pandemin och hölls istället senare digitalt den 26 augusti 2020. 

Under året har föreningens fokus legat på att samla ett expertråd som bidrar med att 

granska och bemöta Stockholm Exergis ansökan om miljötillstånd. Under hösten har flera 

möten hållits med expertrådet för att samordna expertisen och söka nya kompetenser där vi 

ser att det fortfarande finns kunskapsluckor 

Den 19 februari inlämnades Stockholm Exergis ansökan till Mark och miljödomstolen och i 

samband med detta uppmärksammades frågan både med ett stort reportage i DN, samt 

även i lokalpressen och i Sveriges Radio P4. 

Vi har också haft ett antal samtal och informationstillfällen med intresserade Hässelbybor. 

Exempelvis deltog föreningen vid föreningen Rena Mälarens utställning i Åkermyntan i 

september 2020. Vi har även närvarat och informerat badgäster om planerna på att lägga 

ned Lövstabadet en solig söndag under sommaren.  

Vi har även varit aktiva med att publicera inlägg på Facebook för att väcka opinion mot 

Kraftvärmeverket samt regelbundet uppdaterat vår hemsida. 

I samband med årsmötet väcktes förslaget att ha ett ”spånarmöte” för intresserade 

medlemmar som ville vara med och bidra till att väcka opinion för föreningens syfte att 

stoppa kraftvärmeverket i Lövsta. Detta genomfördes digitalt den 23 september. 



Under sensommaren/hösten uppvaktade vi samtliga politiska partier i Stockholm för att 

uppmärksamma dem på det olämpliga att anlägga ett kraftvärmeverk i ett 

vattenskyddsområde som förser två miljoner Stockholmare med dricksvatten. 

Vi har publicerat svaren från de politiska partierna på vår hemsida, där vi kan konstatera att 

flera av dem tyvärr uppvisar bristande och ibland även direkt felaktig sakkunskap. 

Föreningen återkopplade efter erhållet svar till de politiska partierna och tackade för svar 

samt presenterade, med referenser, de frågor där Rädda Lövsta ansåg det förelåg 

missuppfattningar och sakfel. 

Rädda Lövsta har under året haft löpande kontakt med Naturskyddsföreningen i Stockholm 

som har engagerat sig i frågan och delar föreningens uppfattning att Lövsta är en olämplig 

plats för ett kraftvärmeverk. Vi har även fått stöd av lokala föreningar, exempelvis Hässelby 

skridskoförening och Lövsta Båtsällskap.  

Rädda Lövsta har även haft kontakt med och träffat kommunpolitiker i grannkommunerna, 

vilka visat stort intresse för frågan, och vi hoppas på att även fortsättningsvis ha deras stöd i 

sakfrågan. 

Den 16 december 2020 kungjordes ansökan om miljötillstånd i Mark- och miljödomstolen 

och vi arbetar nu, tillsammans med expertrådet och vår jurist Gunilla Högberg Björk, för att 

lämna ett så starkt yttrande som möjligt till domstolen. 

Föreningen har även under åren gjort flertalet försök att väcka medias intresse för sakfrågan 

både i TV och i debattartiklar till rikstäckande media, utan respons. Vi hoppas dock på att 

intresset kommer att öka i samband med förhandlingen i Mark- och miljödomstolen som 

beräknas till sen vår alternativt hösten 2021. 

 

 


