
Har vi rätt kontaktperson för er 
förening? 

För att information och kallelser ska 
komma rätt behöver vi ha aktuella 
adresser och personer i vårt medlems-
register. Vi är tacksamma  om ni med-
delar ändringar genom att svara på 
mailet. 

Vi hälsar alla medlemsföreningar välkomna på medlemsmöte på 
LUAIK´s kansli tisdag 21 maj 19.00. Vi pratar sommaraktiviteter 
och samlar in material till kalendariet! Vi bjuder på fika. Väl-
komna! OBS! Lokalen! 

MEDLEMSMÖTE TISDAG 21 MAJ 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 arrangemang kan 
få en skylt mot tillverkningskostnaden. 

MAJ 2013 

EN DEL AV ARBETET 2013 

 Ge ut Turisttidningen 

 Anlägga ett kolonilottsområde 
nedanför kyrkan 

 Hålla hemsidan aktuell 

 Viss renovering i ”Gropen” 

 Hålla medlemsmöten i maj och 
oktober 

 Bevaka utvecklingen kring Kyrk-
staden 

 Genomföra ”Cykelprojektet” 

 Verka för en offentlig toalett 

Vi söker idéella krafter för hjälp 
med: 

 Skötsel av Knektplatsen 

 Diverse praktiska saker under 
sommaren som blomvattning. 
 

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

LU STYRELSE 2013 

På Lövångerbygdens Utvecklings årsmöte tackades Gudmund 
Fahlén och Allan Olsson av. Vi hälsar två nya ledamöter Joel 
Åstrand och Sven-Olov Andersson välkomna i styrelsen. 
 
Evy Andersson, ordförande 
Anette Jansson, sekreterare 
Ledamöter: Eva Nordenstam, Johnny Karlsson, Joel Åstrand, 
Håkan Lundmark, Anitha Lundkvist, Annica Nilsson, Sven-Olov 
Andersson 
Suppl: Tohr Nilsson, Gerhard Johansson, Tore Gabrielsson 

FÖRENINGAR 

Kom ihåg att betala in medlemsav-
giften för 2013. Vi hjälps åt att göra 
Lövångersbygden ännu bättre. 
Bg 5709-1514 150:- / år. Glöm inte 
att ange föreningens namn och 
kontaktperson på inbetalningen. 

TURISTTIDNING 2013 
Har du tips på artiklar till tidningen? 

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

 

Nyhetsbrev 2/2013 

LÖVÅNGERBYGDENS 
UTVECKLING 

BIDRA TILL LÖVÅNGERS NYA HEMSIDA! 
Är du intresserad av att skriva om det som händer i bygden? 
Maila info@lovanger.se eller ring Anette 070-674009. 

Saknar du något på hemsidan? Maila oss! 

DET KOMMER EN SOMMAR ÄVEN I ÅR! 
Och som alltid kommer den att vara fylld av aktiviteter i bygden. 
Kom ihåg att meddela så fort ni har era aktiviteter bokade så de 
kommer in i hemsidans kalender och på 
Turisttidningens Kalendarium! 

Ju tidigare aktiviteterna läggs in, desto 
lättare är det för andra att planera så att 
saker inte krockar i onödan. 

Maila; info@lovanger.se 


