
 

 

Årsberättelse 2019 

● Styrelsen har ordnat och genomfört 4 st. städdagar där vi börjat på södra badet där 
det inte är helt klart. Sedan kommer vi fortsätta att ta område för område. 
 

● Vi har skaffat Fort Nox redovisningsprogram till föreningen där vi lägger in alla våra 
medlemmar i register och då kan vi skicka fakturor genom den också. Det gör att vi 
får ett bättre och säkrare sätt att fakturera våra medlemmar. Om det är någon som 
inte betalar så har vi underlag att skicka för indrivning. 
Betalningen av årsavgiften har blivit bättre med det nya systemet men vissa har fått 
sitt mail till skräppost.  

  
● Vi som styrelse ser också att det inte respekteras fullt ut hur regelverket ser ut runt 

våra grönområden, det byggs och grävs på våra områden utan tillstånd. Vad som 
görs på egen egendom lägger vi oss inte i men när närliggande grönområden berörs 
tycker vi att det går för långt. 
 

● Arbetat med att se över hemsidan är nu klart och vi har ny hemsida på ett 
Wordpresskonto som alla nu ska ha tillgång till och även en ny mail. 
www.norrolugnet.se samt norrolugnet@gmail.com  
 

● Medlemsavgiften har vi ändrat i 2019 budget till 400 kr till samfälligheten och 0 till 
trivselkassan detta för att kunna göra dom underhåll som behöver göras under 2019. 
Spång och ny bro på södra badet samt räcke på dansbanan. 
Spången till södra badet är ännu inte gjord men renovering av danbanan är påbörjad.  
 

● Vi har också sett över vad som vad som behöver åtgärdas i området och håller på 
med en ny grönområdes-underhållsplan på lång sikt. Grönområdes ansvarig samt 
kassör kommer gå igenom redogörelse till årsstämman. 
Vi ser att behovet av att ta in någon externt för att göra vissa stora och tunga 
arbeten i området är stort. vi har arbetat efter årsstämmans beslut nu under ett par 
år och ser att vi inte hinner med allt vad som behövs göras för att området ska må 
bra.  
 

● Vi har också prata om hur vi måste bygga upp ekonomi på lång sikt för att kunna 
rusta upp och hålla ordning i området och det är något som vi ser stort behov av. 
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