
Verksamhetsberättelse 2021
2021 blev ännu ett år som präglades av covid 19-pandemin och de följder smittorisk och
restriktioner fick för föreningslivet i Sverige. Redan sedan innan pandemin hade vi
identifierat behovet av ökad kommunikation och dialog med våra medlemmar i digitala
kanaler, och under januari kunde vi lansera vår nya webbplats https://fullerstafast.se.
Inbyggt i webbplatsen finns också ett nytt medlemsregister, som efter lite initiala
injusteringsproblem har blivit ett nytt och mycket bättre stöd för information om och
kommunikation med våra medlemmar.

Efter att flera av våra medlemmar i februari i samband med skyfall drabbats av
översvämningar i framför allt källare och otydliga svar om ansvarsfördelning mellan
kommunen och Stockholm vatten och avfall skickade föreningen ett öppet brev till
Huddinge kommun med uppmaning om att utreda hur brister i VA-systemet kunde
åtgärdas. Snart därefter tillsatte kommunen en undersökning och flera åtgärder har
vidtagits.

Under våren tvingades vår ordförande Göran Lande att lämna posten som ordförande på
grund av hälsoskäl. Fullersta Fastighetsägareförening är otroligt tacksam över Görans långa
och goda värv på sin position. Vice ordförande Anders Norrback Bornholm har tagit över
ordförandeskapet under resterande verksamhetsår, medan Göran Lande har behållit sin
ledamotsplats i styrelsen.

Föreningen har startat och sköter Facebook-gruppen “Vi som bor i Fullersta”. Den har under
2021 växt till strax under 400 medlemmar, och är - även om den inte är exklusiv för
medlemmar - en av våra viktiga dubbelriktade kommunikationskanaler.

Under året har också Hanna Widell som sitter i styrelsen tagit fram en ny grafisk profil och
ny logotyp för föreningen, en stor och välbehövlig uppgradering.

Folkhälsomyndighetens restriktioner medgav inget fysiskt årsmöte under 2021, och istället
hölls ett digitalt årsmöte för första gången i föreningens historia.

Efter att kommunen gjort en ny bygglovsansökan för renovering och ändring av Fullersta
Bio genomförde föreningen en enkät och ett extrainsatt medlemsmöte kring hur man vill att
frågan skulle hanteras. Resultatet var en skrivelse från föreningen till Huddinge kommun,
som också publicerades på föreningens webbplats.
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I slutet av året beslutade styrelsen om att föreningen ska ha ett vägledande fokus som ges
extra utrymme i kommunikation och aktiviteter för varje verksamhetsår. För 2022 kommer
fokus att vara trygghet. Några medlemmar har uttryckt att man visserligen inte känner sig
otrygg i våra områden, men samtidigt har det lyfts som exempel att man kanske inte gärna
går ensam från Huddinge station sena kvällar, bland annat på grund av dålig belysning i
Fullerstaparken. I dialog med både medlemmarna och Polisen kommer föreningen att
komma med förslag till hur vi kan se till att våra områden även fortsatt kännetecknas av
trygghet och gemenskap för alla som bor här.

Den femtionde upplagan av den traditionella julgransplundringen i Källbrinksskolan, som
föreningen genomför tillsammans med Snättringe Fastighetsägareförening, planerades i
under december med noggranna åtgärder kring avstånd och vaccinationsintyg. Tyvärr
förvärrades smittoläget vilket gjorde att vi tvingades ställa in den även denna gång. Vi
hoppas på ett 50:e jubileum nästa gång, och det godis som hade köpts in skänktes till
Svenska Kyrkan i Huddinge för användning i deras välgörenhetsverksamhet.
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