
Skylta ditt evenemang på tavlan vid LÖVIND 

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

April 

Några av våra mål för 2016 

 Ge ut Turisttidningen 
 Ge ut Kalendariet 
 Ordna Hantverkardagar i 

Juli 
 Underhålla odlingslottsom-

råde nedanför kyrkan 
 Verka för att skyltning i 

bygden och i samhället blir 
bättre 

 Fortsätta driva Lövånger- 
kyrkstad AB och Tandvår-
den 

 Hålla medlemsmöten i maj 
och oktober 

 Skylta upp cykelleder och 
kanotleder i bygden. 

 Ordna julmarknad i Kyrk-
stan 

LBU´s STYRELSE 2016 

Evy Andersson, ordförande 
Annica Nilsson, vice ordf 
Thomas Nordenstam adj. kassör 
Anette Jansson, sekreterare 
Ledamöter: Marina Barka-
nowitz, Johnny Karlsson, Joel 
Åstrand, Håkan Lundmark, Ann-
Kristin Grahn. 
Suppl: Tohr Nilsson, Gerhard 
Johansson, Hasse Wik. 

TURISTTIDNING 2016 
Har du tips på artiklar till tid-
ningen? Maila oss snarast! 

Maila: info@lovanger.se eller 
ring 070-697 40 09 

Nyhetsbrev 2/2016 
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Sprid gärna vårt nyhetsbrev 
till era medlemmar! 

SNART ÄR DET SOMMAR 

Glöm inte att skicka in uppgifter till 

kalendariet snarast och senast 13 maj 
Ju tidigare aktiviteterna läggs in, desto lättare är det för andra att 

planera så att saker inte krockar i onödan. 

Vi kompletterar kalendern på hemsidan i den takt 

som aktiviteterna kommer in. 

Maila info@lovanger.se 

MEDLEMSAVGIFT 2015 

Om ni inte betalt medlemsavgiften till LBU och vill fortsätta att 

vara medlemmar går det fortfarande bra att betala. 

Bg 5709-1514, 150:- / år. Glöm inte att ange föreningens namn 

och kontaktperson på inbetalningen. 

Medlemsmöte tisdag 3 maj 19.00 
Vi hälsar alla medlemsföreningar välkomna på vårens medlems-

möte i Storstugan. Vi vill gärna höra om era aktiviteter i sommar 

och vi berättar om odlingslotterna, sommaraktiviteter i Kyrkstan 

m.m. Vi bjuder på fika. 

Lämna gärna in era kalendarieuppgifter på mötet! 

Välkomna! 

I ÅR ÄR DET MER BRÅTTOM! 

Vi behöver era uppgifter till 

kalendariet senast 13 maj! 


