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Nyhetsbrev 3/2013
Rapport från medlemsmötet 22/10.
Ett trettiotal deltagare gjorde medlemsmötet roligt och givande! Vi
berättade om:







Vårt odlingslottsprojekt nedanför kyrkan.
Möjligheter att ordna fler aktiviteter på samma dag som skördemarknaden i augusti.
De planerade studiecirklarna i ”Prata Landsbygd”
Det pågående cykelprojektet.
Förberedelserna inför mötet om Kyrkstans och Storstugans
framtid 4/11.
Möjligheten att påverka Coop till att bygga ut i Lövånger.

Vi avslutade med fika, frågor och synpunkter från deltagarna. Tack för
ert engagemang!

Stormötet om Kyrksta´n och Storstugan
Otroliga ca 170 personer var med på mötet där arbetsgruppen presenterade sina visioner för framtiden. Vi fick till ett mycket bra möte
med många intressanta synpunkter och vi känner nu att vi kan gå vidare med arbetet.
Representanter från Skellefteå Kommun, Länsstyrelsen och Destination Skellefteå fanns med i den stora publiken.
Många var intresserade av att delta i arbetet att ta fram en fungerande verksamhet i Storstugan och Kyrkstan. Det var också hela 138
personer som skrev upp sig som intressent att köpa andel/
aktie! Intresseanmälningar har även börjat komma in från utflyttade.
Detta medför att vi med full kraft fortsätter arbetet utefter den riktning som vi angett.
Vi vill gärna ha fler som vill vara med i en interimsstyrelse eller arbetsgrupp. Anmäl intresse till Evy 0703233231 eller Anette 0706974009.
Tack för intressanta idéer och för ert stöd!

Intresseanmälan för andel/aktie i ny
verksamhet i Kyrkstaden!
Vill du skriva upp dig på intresseanmälan, maila info@lovanger.se.

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.

EN DEL AV ARBETET 2013
 Ge ut Turisttidningen
 Anlägga ett odlingslottsom-

råde nedanför kyrkan
 Hålla hemsidan aktuell
 Viss renovering i ”Gropen”
 Hålla medlemsmöten i maj

och oktober
 Bevaka utvecklingen kring
Kyrkstaden
 Genomföra
”Cykelprojektet”
 Verka för en offentlig toalett

Sprid gärna vårt
nyhetsbrev till
era medlemmar!
LU STYRELSE 2013
Evy Andersson, ordförande
Anitha Lundkvist, kassör
Anette Jansson, sekreterare
Ledamöter: Eva Nordenstam,
Johnny Karlsson, Joel Åstrand,
Håkan Lundmark, Annica Nilsson, Sven-Olov Andersson
Suppl: Tohr Nilsson, Gerhard
Johansson, Tore Gabrielsson
Har vi rätt kontaktperson 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.
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