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Det är ont om parkeringsplatser så vi föreslår en stärkande promenad.

JulFest i Källbrinksskolans Aula 
Lördagen den ?? januari 2019, kl 13.00!

Hålltider:
13.00  Folkdanslaget  
 dansar med barn  
 och vuxna

14.30  Vagabondclow 
 nen Filoche

15.15  Dansen fortsät 
 ter.

16.00  Avslutning och  
 barnen får en  
 påse vid hem 
 gång.

Inträde 25:- för barn och 50:- för vuxna.

JulFest
Lördagen den ?? januari 2019,

klockan 13.00

Snättringe och Fullersta Fastighetsägareföreningar bjuder för 47:e året in till

•  Dans kring granen till 
 Folkdanslaget

 ”Slagsta Gille”

•  Chokladhjul

•  Peka rätt

•  Bollrullning

•  Lotterier

•  Fiskdamm

•  Uppträdande av
 Vagabondclownen 
 Filoche som roar både   
 gammal och ung.

Vi ser gärna 

att du 

betalar med 

Swish på jul-

festen!

Alla barn bjuder vi på saft 
och kakor, samt alla vux-
na på kaffe med dopp.
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Södertörn är att räkna med...
Botkyrka kommun • Haninge kommun • Huddinge kommun • Nacka kommun (delen väster om Skurusundet) 

• Nynäshamns kommun • Salems kommun • Stockholms kommun (delen Söderort) 
• Södertälje kommun (delen Östertälje församling) • Tyresö kommun
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I slutet av augusti 2018 gjordes omfattande 
geotekniska undersökningar utmed Åvägen. 
Vid intervju med geotekniker från den danska 
firman Ramböl uppgavs att Huddinge kommun 
anlitat firman för att göra undersökning av 
lertjocklekar under den befintliga Åvägen, på 
sträckningen mellan Källbrinkskolan och Hud-
dinge C. Som syfte angavs behovet av pro-
jekteringsunderlag för utbyggnad av Åvägen 
till Åleden, avsedd för tyngre och intensivare 
trafik. Man räknar med att den befintliga Åvä-
gen ska behöva rivas och att den nya Åleden 
ska byggas på förstärkta kalkpelare för att 
stabilisera de lerområden som är sättnings- och 
skredbenägna. Förstärkningsåtgärder på insta-
bila lerområden är i regel mycket kostsamma.
 Huddinge kommuns gatukontor bekräftade 
att man gör undersökningen på grund av de 
ständigt återkommande lagningarna av Åvä-
gens skador, och dessa kostnader börjar bli 
lika stora som kostnaden för en ny väg. Gatu-
kontoret är helt enkelt bekymrat över Åvägens 
stabilitet. Vissa områden utmed Åvägen är 
utpekade i flera riskanalyser och sårbarhetsan-
alyser som skredbenägna. (Ref. Stockholms 
universitet, kvartärgeologiska avd.)
 Gatukontoret uppger vidare att huvudsyftet 
med undersökningarna är att kartlägga Åvä-

Ska Åleden dras genom 
Fullersta? 

gens tekniska och geologiska tillstånd. Vägen 
är inte byggd för så tung trafik, som den bär 
idag. Man vill först skaffa data om verkli-
gheten, (visa hur dåligt tillståndet är), för att 
sedan kunna motivera behovet av investerin-
gar för att förstärka vägbanan. Därefter kan 
man börja lyssna på politikernas strategier och 
planer för framtida trafik. 
 FFF tycker att det är sunt tänkt att börja 
först med att samla fakta för att därefter kunna 
ta väl underbygga beslut om trafikstrategier.
Om undersökningarna visar att en förstärkning 
av Åvägens vägbank kräver alltför kostsamma 
åtgärder, exempelvis med kalkpelare, då bör 
man överväga att överge utbyggnadsplanerna 
och hitta en annan bättre och mera långsiktig 
lösning som inte försämrar boendemiljön eller 
stör naturområden.
 De som bor vid Åvägen har sedan länge kl-
agat på den ständigt ökande trafikintensiteten 
och den stora andel tunga fordon som förstör 
Åvägens körbana. Denna är inte byggd för 
den tunga trafiken. Att omvandla Åvägen till 
en matarled för tyngre och intensivare trafik 
skulle vara förödande för villaområdet Fuller-
sta med omnejd. Det borde vara en självklar-
het att en sådan led absolut inte dras förbi 
skola, förskola och genom ett boendeområde.

Nu är det dags att summera vad 
som har hänt inom FFF-förenin-
gens verksamhet under 2018. 

 Vi har t.ex. deltagit i Huddingedagarna och 
lyckades träffa några medlemmar som tyckte 
att vi kunde förbättra vår webbsida. Några 
tyckte att FFF borde synas på Facebook. Det 
resulterade i att vi anlitade Per Havn från sys-
terföreningen i Snättringe, för utveckling av en 
ny FFF webbsida med koppling till Facebook. 
Jennifer Sewerin etablerade en ny Facebook 
grupp ”Det är vi som är Fullersta Fastighetsä-
gareförening”. Syftet med satsning på multi-
media är att göra föreningsaktiviteterna mera 
synliga och tillgängliga för medlemmar. 
 FFF organiserade under hösten kurser i 
krisberedskap och självförsvar för att följa 
de riktlinjer som förordas av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap, MSB. Den 
verksamheten organiserades i samarbete med 
Huddinge kommuns säkerhetssamordnare 
och Shitoroyu karateklubb i Huddinge. FFFs 
styrelseledamot Johnny Claesson, med grad 
3:e Dan genomförde kurserna i självförsvar. 

52 personer deltog i krisberedskapskursen som 
levererades av Försvarsutbildarna. Kursen var 
mycket relevant och informativ. Många av 
deltagarna visade sin uppskattning för FFFs 
initiativ till kurserna.
 Inom styrelsen arbetar vi med förtydligande 
av kommittéernas arbetsbeskrivning, Det ska 
sedan visas på den nya FFF webbsidan. Hela 
styrelsen kommer också att gå igenom funk-
tionaliteten av WordPress, en systemmiljö, som 
är basen för uppbyggnad och utformning av 
den nya webbsidan.
 FFF har även träffat ordföranden från Snät-
tringe, Lars Lehman och vi har funnit flera 
synergieffekter av ett samarbete, i vilket även 
Stuvstaföreningen ska ingå. Vi tänker således 
återuppliva samarbetet mellan systerförenin-
garna. 
 Framför oss ligger planering av den populära 
och uppskattade Julfesten samt förberedelsen 
till 100-årsfirandet. Det ser vi framemot. 
 Det viktigaste för FFF är att skapa medlems-
nytta. Därför skulle vi uppskatta medlem-
marnas synpunkter, förslag, kritik och förbät-
tringsförslag. Tveka inte att kontakta oss. 
FFF finns till för er. 

God Jul!
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Annons Fastighetsbyrån
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