
Protokoll från Fållans Fastighetsägareföreningens årsmöte 
avseende 2017 

 

Den 19 april 2018 

Plats: Timmerstugan, Stortorpsparken 
 

 
1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades av ordförande Ylva Nath. Deltagarförteckning upprättades, se bilaga. 
 
2. Val av ordförande, sekreterare, två justeringsmän och rösträknare. 
Ylva Nath utsågs till ordförande. 
Jan Wiberg utsågs till sekreterare. 
Kenneth Viking och Birgitta Mekibes utsågs till justeringsmän samt rösträknare. 
 
3. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst. 
Frågan besvarades med ett JA av årsmötet. 
 
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse. 
Ylva redogjorde för verksamheten under 2017 – se verksamhetsberättelse i inbjudan. 
Ekonomin är stabil med en kassa på 18,586. 
 
5. Revisorernas berättelse. 
Ordföranden läste upp revisorernas berättelse som förordade ansvarsfrihet för styrelsen. 
  
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Ett enigt möte beslutade ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
7. Fastställande av arvoden till styrelsen och suppleanter samt revisorer. 
Årsmötet beslutade att styrelse, suppleanter samt revisorer inte behöver erlägga årsavgift till 
föreningen. 
 
8. Fastställande av årsavgift. 
Årsmötet beslutade att avgiften för 2018 ska vara 200kr (som föregående år). 
 
9. Val av styrelsen. 
Årsmöte beslutade att styrelsen består av Ylva Nath (ordförande omvaldes 2 år), Jan Wiberg, 
Salvatore Vinaccia, Eva Sjödin, Tobias Hultman, Tao Liu, Carolina Tönnerstrand, Kenneth Viking. 
 
Ordinarie ledamöter är Eva Sjödin, Salvatore Vinaccia, Tobias Hultman (omvaldes 2 år) och Jan 
Wiberg (omvaldes 2 år) 
Suppleanter – Tao Liu, Carolina Tönnerstrand (omvaldes på 2 år), Kenneth Viking (nyval på 2 år) 
 
Revisorer – Eivor Ågren, Alex Feldötö 
Revisorssuppleant - Ingela Andersson (1 år) 
 
Valberedning – Rikard Ceder. Ytterligare en person behövs och styrelsen hanterar frågan med att 
fråga Johan Apelgren i första hand, i andra hand Hans Rågenmo. 
 
 



10. Hemsidan. 
Tobias Hultman har med bravur utvecklat hemsidan. Mötet gav förslag till mer innehåll som kan göra 
att hemsidan blir mer intressant: 

- Att lägga ut en länk till en rapport om miljön i Magelungen och tillhörande sjösystem, vilken 
informerades om under mötet i samband med att Kenneth Viking invaldes som ny suppleant 
i styrelsen. Kenneth Viking är också föreningens representant i Magelungens Vänner 

- Länk till felanmälan Huddinge Kommun som hör till kommunens ansvarsområde som 
trasiga/slocknade gatlyktor, kommunens vägnät, skyddsräcken mm 

- Presentation av nyinflyttade/nya grannar om de ger sitt godkännande. 
- Länk för information om den nybyggnation som planeras kring området Plantagen och 

överhuvudtaget om nybyggnation i närområdet Fållan 
 
11. Motioner. 
Inga motioner inskickade. 
 
12. Övriga frågor. 
FFF och boende i Fållan vill gärna att platån i Fållan ska vara fredad från bebyggelse, vilket togs upp i 
Verksamhetsberättelsen. Fråga ställdes då denna lästes upp, vad kommunen menar med ”höga 
naturvärden”, som platån besitter enligt Huddinge kommun. Kenneth Viking påtalade att om 
ovanliga växter och djur kan påvisas på platån, så ökar möjligheten att freda den från bebyggelse. En 
biolog efterlyses – meddela gärna Ylva Nath om ni känner någon. Styrelsen skall också höra med 
kommunen vad som ingår i begreppet ”höga naturvärden” och återkommer med information. 
Kolonilotterna vid Plantagen har flyttats till platsen under motorvägen vid Forsvägen.  
 
Kenneth Viking som är ny i styrelsen presenterade sig kort. 
 
13. Avslutning. 
Johan Apelgren avtackades i sin frånvaro för sin tid i styrelsen och ordföranden kommer att 
överräcka styrelsens konkreta tack till honom så fort tillfälle ges. 
 
Ylva Nath avslutade mötet. 
 
 
 
 

Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 

Jan Wiberg   Kenneth Viking                            Birgitta Mekibes 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagarförteckning 

Gunhild Jansson  Björkallén 48 

Ylva Nath   Björkallén 45 

Ashok Nath   Björkallén 45 

Birgitta Mekibes  Björkallén 18  

Norman Gleiss  Björkallén 21 A 

Jan Wiberg   Amaryllisvägen 1 

Ulf Mohlén   Skattetorpsvägen 5 

Ingemar Nevelius  Björkallén 26 

Tao Liu   Björkallén 22 

Annika Kusoffsky  Amaryllisvägen 5 

Rickard Ceder  Amaryllisvägen 7 

Gun Ceder   Amaryllisvägen 7 

Kenneth Viking  Silviksstrand 19 

Sofie Nilsson   Björkallén 34 

Johan Ojapöld  Björkallén 34 

Eva Sjödin   Björkallén 29A 


