
Skylta ditt evenemang på tavlan vid LÖVIND 

Medlemsföreningar är välkomna att lämna förslag 
på evenemang som de vill skylta. Även företag som 
ska ha något speciellt arrangemang kan få en skylt 
mot tillverkningskostnaden. 

Februari 2015 

Några av våra mål för 2015 

 Ge ut Turisttidningen 
 Ge ut Kalendariet 
 Underhålla odlingslottsom-

råde nedanför kyrkan 
 Verka för att skyltning i 

bygden och i samhället blir 
bättre 

 Verka för utveckling av 
COOP Nära i Lövånger 

 Hålla medlemsmöten i maj 
och oktober 

 

Känner du någon händig person? 
Finns det någon/några som skulle kunna hjälpa till att 
renovera miniatyrhusen som stått vid uteschacket? De 
står idag inomhus och väntar på att bli lagade. 

LBU´s STYRELSE 2014 

Evy Andersson, ordförande 
Annica Nilsson, vice ordf 
Thomas Nordenstam adj. kassör 
Anette Jansson, sekreterare 
Ledamöter: Eva Nordenstam, 
Johnny Karlsson, Joel Åstrand, 
Håkan Lundmark, Sven-Olov 
Andersson, Gunilla Blomberg 
Suppl: Tohr Nilsson, Gerhard 
Johansson, Tore Gabrielsson 

TURISTTIDNING 2015 
Har du tips på artiklar till tid-
ningen? 

Maila: info@lovanger.se eller 
ring 070-697 40 09 
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Sprid gärna vårt 
nyhetsbrev till 

era medlemmar! 

Årsmöte måndag 23 mars  
Boka redan nu in i kalendern att vi har årsmöte måndag 
23 mars kl. 19.00 på Storstugan, Lövånger Kyrkstad. Kal-
lelse kommer även separat per mail eller brev om vi inte 
har mailadress till er förening. 

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi 
även att informera om LBU´s verksamhet samt verksam-
heten i Lövånger Kyrkstad AB. 

Faktura för medlemsavgiften 2015 skickas ut tillsam-
mans med kallelsen. Betala gärna före årsmötet. 

Varmt välkomna! 

AKTIVITETER SOMMAREN 2015 

Vi vill veta så snart ni har bestämt datum 
för era arrangemang, så vi kan ha med 
det i Kalendariet och på hemsidans ka-
lender. 

Maila info@lovanger.se eller ring Anette 
på tel. 070-697 40 09. 


