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Nyhetsbrev Nr. 3/2012.
Medlemsmöte 23 oktober kl. 19.00
Välkommen på medlemsmöte i vår lokal (gamla Apoteket)
tisdag 23 oktober kl. 19.00. Vi kommer att utvärdera sommartidningen och diskutera möjligheten att samordna datum kring en del arrangemang inför nästa sommar.
Vi kommer även att diskutera frågor som är viktiga för Lövångers framtid. Inbjudan kommer att skickas ut till alla
medlemsföreningar senast 1 vecka före mötet. Vi bjuder på
fika. Välkomna!

Rapport från sommaren.
I sommar har några frivilliga skött om Knektplatsen. Även
grönytan mittemot ICA och blomlådorna har skötts av Lövångersbor. Tack ni som ställde upp!
Båten vid Kvarnparken har haft en förmåga att rymma till
Gammelbyn vid ett par tillfällen. Till nästa sommar får vi
fundera på om den måste vara fastlåst och nyckel hämtas
ut när man vill låna den.
Det blev lite bekymmer med lamm som rymde i år. Nu är
området betesputsat och vi planerar för får även nästa
sommar.
Flaggorna kommer snart att tas ner för hösten och lamporna på ”planket” är bytta.

Lövånger Utvecklings styrelse 2012.
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
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För Lövånger Utveckling
Anette Jansson, sekreterare
070-697 40 09

En del av höstens arbete.
Hålla medlemsmöte i oktober.
Bevaka utvecklingen kring
Storstugan.
Lämna in projektansökning
som fortsättning på förstudien.
Verka för en offentlig toalett.
Genomföra en enkät om inpendling till företagen i Lövångerbygden.

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

Nu startar vi en grupp
för hemsidan.
Några frivilliga krafter har anmält sig som kommer att arbeta med hemsidan för att
hålla den aktuell och göra
den attraktiv för boende och
besökare.
Har du idéer kring hemsidan?
Hör gärna av dig till Anette.

Skriv ut och
sprid Nyhetsbrevet i din
förening!

