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Har vi rätt mailadress
och kontaktperson för
er förening?
För att information och kallelser
ska komma rätt behöver vi ha ak-
tuella adresser och personer i vårt
medlemsregister. Vi är tacksamma
om ni meddelar ändringar genom
att svara på mailet.

Tack på förhand!

Nyhetsbrev Nr. 1/2012.

 FAS 3 har utfört en mängd arbeten som annars hade varit
svårt att hinna med.  Dragit sly, förberett för att kunna ha få-
ren vid E4. Ordnat utsmyckning med blomlådor och flaggor.
Skött gräsklippning där inte kommunen klipper. Målat
schackpjäser. Fräschat upp föreningslokalen. Lagat skyltar
norr och söder. M.m. Då vi inte längre har några FAS 3 behö-
ver vi fler som engagerar sig idéellt för att kunna fortsätta ta
hand om uppgifterna!

 Medlemsmöte i slutet av maj där sommarens aktiviteter sam-
lades ihop och innehåll i Turisttidningen diskuterades.

 Turisttidningen gavs ut.
 Turistinfo i samarbete med Konsthantverksbutiken. En sats-

ning som blev lyckad!
 Det har röjts björkar vid parken E4.
 Förberett för utskick till trädgårds och pensionärsföreningar

för inbjudan till olika minipaket för att göra bussresor till
Lövånger med omnejd.

 Börjat arbetet med projektansökningar till Mare Boreale som
en fortsättning på Förstudien för att öka besöksnäringen.

 Gjort skrivelser, anordnat stormöte och stöttat Stiftelsen i ar-
betet med att hitta en annan lösning än att kallställa Storstu-
gan och kyrkstaden.

Lite om arbetet under året som gick.

MEDLEMSNYTT.
Vi har under 2011 haft 31 före-
ningar som medlemmar i Löv-
ånger Utveckling. Inför 2012
hoppas vi att fler föreningar an-
sluter sig och kommer med idé-
er om vad som ska genomföras!

FLER SKYLTAR TILL TAVLAN VID LÖVIND.
Vi har nu tryckt upp skyltar för bl.a. Stickcafé på Saidys samt alla LU-
AIK´s hemmamatcher. Medlemsföreningar är välkomna att lämna för-
slag på evenemang som de vill skylta. Även företag som ska ha något
speciellt arrangemang kan får en skylt mot tillverkningskostnaden.
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En del av arbetet under 2012.

 Lämna in projektansökning
som fortsättning på förstudi-
en.

 Besök på Trafikverket för
diskussion om gångväg mel-
lan busstationen och LEAB.

 Utskick av inbjudan för
bussresor till Lövånger med
omnejd.

 Hålla hemsidan uppdaterad.
 Bevaka utvecklingen kring

Kyrkstaden.

Vi söker idéella krafter för
hjälp med:
 Underhåll av hemsidan.
 Diverse praktiska saker un-

der sommaren som blom-
vattning.
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