
2012-05-10 
För Lövånger Utveckling 
Anette Jansson, ledamot 
070-697 40 09 

 

Har vi rätt kontaktper-

son för er förening? 

För att information och kallelser 
ska komma rätt behöver vi ha 
aktuella adresser och personer 
i vårt medlemsregister. Vi är 
tacksamma  om ni meddelar 
ändringar genom att svara på 
mailet. 

Tack på förhand! 

Nyhetsbrev Nr. 2/2012. 

Välkommen på medlemsmöte i vår lokal (gamla Apoteket) tisdag 
29 maj kl. 19.00. Kom och berätta om er förenings verksamhet 
och lämna det ni vill ha in i sommarkalendariet! Vi kommer att 
presentera verksamhetsplan, föreslagna stadgeändringar samt 
berätta lite om verksamheten.  Inbjudan kommer att skickas ut till 
alla medlemsföreningar senast 1 vecka före mötet. Vi bjuder på 
fika. Välkomna! 

Medlemsmöte 29 maj kl. 19.00 

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 ar-
rangemang kan få en skylt mot tillverkningskostnaden. 

Maj 2012 

En del av arbetet under 2012. 

Ge ut Turisttidningen. 

Uppdatera hemsidan. 

Viss renovering i ”Gropen”. 

Hålla medlemsmöten i maj och 

oktober. 

Bevaka utvecklingen kring 

Kyrkstaden. 

Lämna in projektansökning 

som fortsättning på förstudien. 

Verka för en offentlig toalett. 

Genomföra en enkät om in-

pendling till företagen i Lö-
vångerbygden. 

Vi söker idéella krafter för 

hjälp med: 

Underhåll av hemsidan. 

Diverse praktiska saker 
under sommaren som 
blomvattning. 
 

Ring Anette 070-697 40 09 
om du har lite tid över och vill 
bidra. 

Lövånger Utvecklings styrelse 2012. 

Så här ser styrelsen ut efter årsmötet: 
Evy Andersson, ordförande 
Anette Jansson, sekreterare 
Ledamöter: Eva Nordenstam, Allan Olsson, Johnny Karlsson, 
Gudmund Fahlén, Håkan Lundmark, Anitha Lundqvist, 
Annica Nilsson 
Suppleanter: Tohr Nilsson, Gerhard Johansson, Tore Gabrielsson 

Utskick till boende i lövånger-
bygden 
Uskicket som gjordes för att hitta 
ideella krafter till olika sysslor i sam-
hället har blivit uppskattat och upp-
märksammat. Vi är tacksamma om 
ännu fler anmäler intresse att ställa 
upp med lite av sin tid.  

Föreningar! 

Bli medlemmar i Lövånger 
Utveckling. Vi hjälps åt att 
göra Lövångersbygden 
ännu bättre. 

Lövångers Turisttidning 2012 

Har du tips till artiklar vi ska ha med i år? 

Vill du annonsera någon aktivitet i Kalendariet? Hör av dig 

snarast! 

Maila: annons@mellanbygden.nu eller ring 0913-24 000 


