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Hej Marina och Jens 
  
Nu har jag fått stickprovet från revisorn och jag är klar med slutrapporten så nu kan vi 
stänga och avslutad projektet från vårat håll. 
  
Tack för fint genomfört projekt och bra jobbat med revision nu på slutet. Ni swishade 
igenom den som ingenting. Kul att se att ni även tar de delarna av föreningslivet på 
allvar. 
  
Precis som alla andra så kommer jag aldrig glömma 2020 och vad de innebar. Och 
Hälleforsnäs tillsammans med alla andra tappra projekt som vi driver är de jag 
kommer tänka tillbaka på med mest positiva minne i all denna bedrövlighet. Med 
energi och uppfinningsrikedom kämpade ni er igenom ett år av hopp och förtvivlan. 
Jag tror alla som kommit ut på andra sidan av ett projekt litet som stort i dessa tider 
är många gånger klokare än vad man skulle varit i ett vanligt projekt. Det får ni ta 
med er in ert framtida arbete.    
Med vänliga hälsningar / Best regards, 
Robert Brodén  
Projektledare  
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Projekt för en positiv samhällsutveckling 
Svenska Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och stödjer 
projekt som främjar en positiv samhällsutveckling eller söker långsiktiga lösningar på 
globala utmaningar. Sedan 2007 har mer än 1,5 miljard kronor fördelats till över 600 
projekt i Sverige och internationellt.  
 
Projects for positive social impact 
The Swedish Postcode Foundation is a beneficiary to the Swedish Postcode Lottery 
and provides support to projects that foster positive social impact or search for long-
term solutions to global challenges. Since 2007, the foundation has distributed over 
1.5 billion SEK in support of more than 600 projects in Sweden and internationally.  

http://www.postkodstiftelsen.se/


 


