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Fållans Fastighetsägareförening har funnits sedan 1946, och arbetar med 

frågor som rör alla boende i Fållan som Grannsamverkan och att driva 

opinion kring gemensamma intressefrågor gällande exempelvis vägar, 

trafiksäkerhet, nybebyggelse och buller. En viktig uppgift för föreningen är 

att under året organisera och genomföra en rad trivselaktiviteter för boende 

av alla åldrar i Fållan.  

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för  

2016 i Fållans Fastighetsägareförening.  
 

Styrelsen har från årsmötet 2016-04-13 haft följande sammansättning: 

 

Jan Wiberg   Ledamot (Sekreterare samt informatör) 

Eva Sjödin   Ledamot (Kassör) 

Salvatore Vinaccia  Ledamot (Festgeneral) 

Tobias Hultman   Ordinarie Ledamot 

Tao Olsson   Suppleant 

Carolina Tönnerstrand Suppleant 

Johan Apelgren  Suppleant 

Ylva Sörman Nath  Ordförande 
 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex protokollförda möten. 

 

Antalet medlemmar under 2016 var 67 vilket är två färre än 2015. 
 

Verksamheten inom föreningen under året: 
 

Hemsidan  www.fallan.se  

Vi uppmuntrar alla att besöka hemsidan som uppdateras kontinuerligt,  

bl a har texten om grannsamverkan setts över under året. På hemsidan finns 

information om kommande aktiviteter, stadgar, årsmötesprotokoll samt länk 

till Magelungens Vänner m.m. Hemsidans format är dock förlegad och inte 

anpassad till nya generationers datorer och läsplattor. Frågan om 

nätverksoperatör bör också ses över.  

http://www.fallan.se/
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Trivselaktiviteter 

Det finns en lång tradition inom föreningen av sociala gemensamhets-

evenemang. Särskilt många slöt upp vid Jubileumsfesten i november, 

Valborg, Fållan Cup och Midsommarafton. Flera bidrog också med kratta 

och skottkärra vid höststädningen.  
 

Jubileumsfesten: År 2016 firade Fållans Fastighetsägareförening 70 år och 

cirka 60 personer celebrerade detta med en festlig kväll på Stortorps 

Bygdegård. Det avnjöts gastronomisk italiensk buffé med dessertbord tillrett 

av deltagarna själva, olika lag tävlade i en quiz om Fållan och Rune 

Stålspets bjöd upp till  dans med tremannaorkester.  
 

Valborgsmässoafton: En ovanligt vacker Valborg startade med fackeltåg 

från vändplan vid pumphuset till tändning av majbrasan ackompanjerat av 

skön körsång. I år var det stort deltagande runt brasan av både barn, unga 

och vuxna, uppskattningsvis runt 70 personer.  
 

Fållan Cup: Som vanligt den 6 juni bjöd föreningen traditionsenligt in till 

årlig Fotbollscup. Barn, ungdomar och vuxna deltog och hejade glatt på 

lagen som spelade. Det bjöds på grillkorv och saft som var mycket 

uppskattat. Medaljer delades ut till alla spelare. Vi hade tur med vädret och 

hela Cupen var mycket lyckad med många deltagare. 
 

Midsommarafton: Midsommarafton bjöd på riktigt fint väder som lockade 

Fållanbor med vänner i alla åldrar. Vi klädde och dansade runt majstången, 

hade lekar, fiskdamm och lotterier med fina priser. Cirka 100 personer 

deltog. 
 

Höststädning: Många samlades för att röja sly, kratta löv och göra fint både 

på Badudden och längs sjövägen mellan vändplan Bellmansvägen och 

Amaryllisvägen. Efter arbetet bjöd föreningen som vanligt på ärtsoppa med 

punsch, samt grillad korv, lättöl och saft. 

 

Fållans miljö: Föreningen är angelägen om en god miljö i vårt vackra 

område. Under året har styrelsen lagat trasiga bänkar vid Badudden och 

Fotbollsplan och sett till att bryggan kommit i sjön. Tyvärr har vi märkt en 

tendens som flera andra också uppmärksammat, att både Fotbollsplan och 

Badudden har börjat användas som platser för kompost och allmän 

avstjälpningsplats. Högar av kompost förfular och drar till sig råttor, flugor 

och getingar. Det bidrar till en osund miljö och är en fråga om hälsa och 
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hygien. Självklart skall den egna tomten användas för kompost. Med hänsyn 

till miljön kan vi heller inte lägga vad som helst på majbrasan. Styrelsen har 

därför för att vi alla skall vara delaktiga i skydda den allmänna miljön, 

skrivit ihop ett informationsbrev som vid vårkanten skall delas ut till alla 

Fållanbor.  
 

Grannsamverkan: Fållans Fastighetsägareförening har sedan många år 

samarbete med Grannsamverkan. Under året flyttade kontaktombud Anna 

Eriksson från Fållan. Föreningen uppvaktade och tackade Anna för hennes 

insats med blomma och kort. Huvudombud för Grannsamverkan är Maria 

Timashans och ny kontaktombud är Kicki Sörman.  
Kontaktombuden skickar fortlöpande ut information från polisen via e-post 

med uppgifter om inbrott som har skett i vår del av kommunen samt tips om 

vad man bör vara särskilt observant på. För detta finns en kontaktlista med 

namn, adress och telefonnummer för de boende i området. Kontakta Maria 

på timashans@telia.com eller Kicki på vetekatten@telia.com om du ännu 

inte är med på denna utsändningslista för att få del av den fortlöpande 

informationen! 

 

I en broschyr "Detta är Grannsamverkan" under Dokument på hemsidan kan 

man läsa mera om hur man går till väga för att delta i grannsamverkan. Hör 

av er till kontaktombuden 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. 

 

Övrigt: Fållans Fastighetsägareförening har fått en Canadensare som gåva 

av Anna Apelgrens (Björkallen 10B) föräldrar. Den kan användas av 

Fållanbor och föreningen återkommer via hemsidan om hur vi skall 

organisera kring tillgång, plats, paddlar och lås. Föreningen har framför sitt 

varmaste Tack till Annas föräldrar för den generösa gåvan.  

  

Information 

Föreningen har tre anslagstavlor inom området. Där hittar ni 

information/påminnelser från Fållans Fastighetsägareförening om 

kommande aktiviteter. Tavlorna är placerade: 

1) Vid infarten till Fållan 

2) Vid korsningen Skattetorpsvägen/Björkallen (närmast Trångsunds 

Centrum) 

3) Vid korsningen Björkallen/Ekbacken 
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På föreningens hemsida www.fallan.se finns Fållans historia, 

verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, aktiviteter och övrig information 

som rör Fållan. 

 

Vi har en upprättad medlemsförteckning inklusive kontaktuppgifter till 

dem som meddelar telefonnummer och/eller e-postadresser. Tanken med 

denna är 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 2017-03-20 

 

Styrelsen i Fållans Fastighetsägareförening 

 

 

 

 

Ylva Sörman Nath     Jan Wiberg 

Ordförande 

 

 

 

 

Eva Sjödin  Salvatore Vincaccia  Tobias Hultman   

 
 

 

 

 

http://www.fallan.se/

