
Fållans Fastighetsägarförening har funnits sedan 1946, och arbetar med frågor som rör alla
boende i Fållan – bland annat Grannsamverkan samt att driva opinion kring gemensamma
intressefrågor gällande exempelvis vägar, trafiksäkerhet, nybebyggelse och buller. Dessutom
arrangerar föreningen under året en rad trivselaktiviteter för alla unga och gamla i Fållan.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
i Fållans Fastighetsägareförening

Styrelsen har från årsmötet 2012-03-27 haft följande sammansättning:

Hans Rågenmo Ordförande
Erika Gohde Ledamot (Sekreterare samt vice ordf)
Marcia Moore-Viklund Ledamot (Sekreterare samt informatör)
Eva Sjödin Ledamot (Kassör)
Ulf Bäckström                                Suppleant
Salvatore Vinaccia Ledamot (Festgeneral)
Fredrik  Gamrell Suppleant

Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem protokollförda möten.

Antal medlemmar under 2013 var 71, vilket är sex mindre än 2012.

Verksamhet inom föreningen under året:
Hemsidan
Hemsidan www.fallan.se uppdateras kontinuerligt och vi rekommenderar er att
besöka denna. Där finns information om kommande aktiviteter, stadgar,
årsmötesprotokoll samt länk till Magelungens Vänner m.m. Där finns också en
anslagstavla som kan användas för meddelanden mellan föreningens
medlemmar.

Trivselaktiviteter
Trivselaktiviteterna under året har skett enligt tradition och med stor uppslutning
främst vid Valborg, Fållan Cup och Midsommarafton.

Valborgsmässoafton: Som vanligt värmde såväl brasan, fackeltåg som skön
körsång  vid Badudden, trots dåligt väder deltog  cirka 40 personer – varav
många barn.

Barnens Dag: En dag för de minsta regnade tyvärr bort i år.   Arrangemanget är
tänkt som ett tillfälle för Fållans barn att lära känna varandra leka och ha roligt
tillsammans.

Fållan Cup: Den 6 juni sparkade vi traditionsenligt fotboll. För tredje året i rad
inleddes dagen med Barncupen *, för att sedan gå över i matcher för de äldre.



Föreningen bjöd på korv med bröd samt saft. Både Barncupen och Vuxencupen
blev mycket lyckade med många deltagare.

Midsommarafton: På Midsommarafton samlades drygt 100 personer i härligt
sommarväder på fotbollsplanen vid Badudden för dans runt stången till levande
musik, lotterier, lekar, fiskdamm och picknick.

Höstbrasa: Ett fåtal familjer, tyvärr dålig anslutning, samlades för att kratta löv
mm på Badudden. Föreningen bjöd traditionsenligt på ärtsoppa och punsch,
samt grillad korv och saft.
* Barnens Dag och Barncupen arrangerades av ”Barngruppen”. Gruppen
bildades under 2010 i syfte att barnen i området ska lära känna varandra och ha
kul ihop.

Grannsamverkan
Under 2010 påbörjade Fållans Fastighetsägarförening ett samarbete med
Grannsamverkan, och information om vad Grannsamverkan innebär delades ut
till samtliga hushåll i Fållan. Sedan dess har Anna Eriksson utsetts till vårt
kontaktombud för Grannsamverkan i Fållan, och hon skickar fortlöpande ut
information via mail från Polisen angående inbrott som ägt rum i vår del av
kommunen, samt deras tips på vad vi bör vara extra observanta på. Vill du också
ha mailutskicken om Grannsamverkan? Kontakta Anna på
anna@duochdinhund.com
Hör också av er till henne om du har frågor, eller information som du tror kan
vara till nytta för arbetet med Grannsamverkan. (Ring dock alltid 112 om du
bevittnar pågående eller nära förestående brott).

Anslagstavlor
Under 2011 satte föreningen upp tre anslagstavlor inom området. Där hittar ni
information/påminnelser från Fållans Fastighetsägarförening om kommande
aktiviteter. Tavlorna är placerade:
Vid infarten till Fållan
Vid korsningen Skattetorpsvägen/Björkallén (närmast Trångsunds Centrum)
Vid korsningen Björkallén/Ekbacken

E-postregister
Under 2011 upprättades en medlemsförteckning inklusive kontaktuppgifter till
dem som meddelat telefonnummer och/eller e-postadresser. Tanken med denna
var att e-postadresserna ska kunna användas av styrelsen för att snabbt skicka ut
kallelser och information i digital form.

Ekonomi
Ekonomin inom föreningen är stabil. Fullständig redovisning med budgetförslag
kommer att finnas tillgänglig på årsmötet.

Fållan 2014-02-23
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