Lågalandet Beboerforening
Årsmelding 2017
Formell etablering og registrering: Beboerforeningen har fungert som en uformell organisasjon
siden 2009. Nå var det nødvendig med en formell etablering og registrering med basis i vedtakene
på årsmøtet 8 desember 2016. 2 januar 2017 fikk vi beskjed fra Brønnøysundregistrene at vi var
formelt registrert, Organisasjonsnummer: 818 300 662
Samarbeidsavtale med kommunen: Det er politisk vedtatt at kommunen skal samarbeide med
bygdelag og beboerforening. Vi har nå en slik samarbeidsavtale med kommunen.
Innspill til Kommuneplanens samfunnsdel: Administrasjonen og politikerne jobbet med
Kommuneplanens samfunnsdel og hadde invitert til innspill. Vi fikk gode forslag fra medlemmene og
sendte vårt innspill til kommunen 12 januar.
To av temaene fra vårt innspill har vi også satt inn i Lågendalsposten: «Ta gata tilbake!» og
«Boområder i sentrum for alle!»
To fra styret deltok på kommunens “fremtidsverksted” – ledd i innspill til kommuneplanens
samfunnsdel, mars 2017
På høsten var utkastet til Kommuneplanens samfunnsdel klart og ble sendt ut på høring. Styret ba
om tilbakemeldinger fra medlemmene, men fikk ingen. Styret utarbeidet en høringsuttalelse og
sendte den til kommunen, november 2017
http://www.laagalandet.no/ - vår hjemmeside: Denne ble etablert i september. Der vil du finne
informasjon om vår forening, området og arkiv med vedtekter, uttalelser, referater etc. Kom gjerne
med materiale du vil foreslå å legge inn.
Vi har søkt om og fått støtte fra kommunen til utgiftene for etablering av og avgifter for
hjemmesiden.
Styremøter og kontakt med medlemmene: Det har vært avholdt fire styremøter hvor vi har sittet
sammen. I tillegg har vi hatt kontakt på epost om aktuelle temaer.
Det har ikke vært avholdt noen medlemsmøter i 2017, men 2 mai var det et åpent møte om
«Byutvikling» som styret oppfordret medlemmene å gå på.
Styret har sendt ut noen eposter med informasjon til medlemmene gjennom året – og levert skriftlig
kopi til de som ikke har epost.
Styret – februar 2018

