
Har vi rätt kontaktperson? 

Vi vill att vår information kom-
mer till rätt person i föreningen! 
Maila info@lovanger.se och 
berätta vem som ska ha utskick-
en. 

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. 

Sept 2016 

Några av våra mål 

 Driva vandrarhem, restaurang 
och café i Kyrkstan i bolaget 
Lövånger Kyrkstad AB. 

 Driva tandvården. 

 Ge ut Turisttidningen. 

 Ge ut Kalendariet. 

 Utveckla odlingslottsområdet 
nedanför kyrkan. 

 Verka för utveckling av COOP 
Nära i Lövånger. 

 Hålla medlemsmöten i maj 
och oktober. 

 Arrangera Hantverkardagar i 
Kyrkstan. 

 Arrangera julmarknad i Kyrk-
stan. 

LBU STYRELSE 201 
Evy Andersson, ordförande 
Annica Nilsson, vice ordf. 
Tomas Nordenstam, adj. kassör 
Anette Jansson, sekreterare 
Ledamöter: Johnny Karlsson, Joel 
Åstrand, Håkan Lundmark, Sven-
Olov Andersson, Marina Barka-
nowitz 
Suppl: Tohr Nilsson, Gerhard Jo-
hansson, Tore Gabrielsson, Ann-
Kristin Grahn 

Nyhetsbrev 3/2016 

UTVECKLING 

LÖVÅNGERBYGDENS 

Cykelleder i bygden 

LBU håller på att färdigställa 2 cykelleder runt byg-
den. Underlag för uppmärkning är klart. Skyltar för 
lederna och skyltar för sevärdheter längs lederna 
kommer att sättas upp. En broschyr kommer även 
att tas fram.  

LÖVÅNGERBYGDENS UTVECKLING 

C/O T. Nordenstam, Lidvägen 15, 930 10 Lövånger • info@lovanger.se • www.lovanger.se 
Bg 5709-1514 • orgnr 89 47 01—5437 

Sprid vårt nyhetsbrev till 
era medlemmar! 

Det går även att läsa på 
www.lovanger.se 

Julmarknad i Kyrkstan första advent 
Även i år kommer LBU i samarbete med andra att 
arrangera julmarknad utanför Café Lillstugan. Vill 
du sälja? Maila info@lovanger.se, eller ring 070-
6974009. 

Medlemsmöte tisdag 18 okt 19.00 
Vi hälsar alla medlemsföreningar välkomna på hös-
tens medlemsmöte i Storstugan. Berätta om era 
aktiviteter i sommar. Vi informerar om nuvarande 
och kommande projekt. Vi bjuder på fika. 

Välkomna! 

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. 

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. 


