
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. 

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. 

Februari 2014 

Några kortsiktiga mål 

 Öppna vandrarhem i Kyrk-
stan i bolaget Lövånger 
Kyrkstad AB 

 Ge ut Turisttidningen 
 Ge ut Kalendariet 
 Anlägga ett odlingslottsom-

råde nedanför kyrkan 
 Verka för utveckling av 

COOP Nära i Lövånger 
 Hålla medlemsmöten i maj 

och oktober 
 Placera en ny info-tavla vid 

OKQ8 som ersätter de två 
gamla tavlorna söder och 
norr om Lövånger 

 

LU STYRELSE 2013 

Evy Andersson, ordförande 
Anitha Lundkvist, kassör 
Anette Jansson, sekreterare 
Ledamöter: Eva Nordenstam, 
Johnny Karlsson, Joel Åstrand, 
Håkan Lundmark, Annica Nils-
son, Sven-Olov Andersson 
Suppl: Tohr Nilsson, Gerhard 
Johansson, Tore Gabrielsson 

Dags att betala medlemsavgiften 
Kom ihåg att betala in medlemsavgiften för 2014 före årsmötet! 
Bg 5709-1514 150:- / år. Glöm inte att ange föreningens namn 
och kontaktperson på inbetalningen. TURISTTIDNING 2014 

Har du tips på artiklar till tidningen? 

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

Nyhetsbrev 1/2014 

UTVECKLING 

LÖVÅNGERBYGDENS 

Intresseanmälan för aktier i 
Lövånger Kyrkstad AB 

Vill du skriva upp dig på intresseanmälan, maila info@lovanger.se. 

SNART ÄR DET SOMMAR IGEN! 

Och som alltid kommer den att vara fylld av aktiviteter i bygden. 
I år kommer föreningarna att kunna lägga in sina aktiviteter 
direkt i en speciell kalender via internet. Det går såklart även i 
år att maila till info@lovanger.se så lägger 
vi in dem åt er. 

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

Vi återkommer med information om hur 
web-kalendern fungerar i mail till alla med-
lemsföreningar. 

LÖVÅNGERBYGDENS UTVECKLING 

C/O Lövångers Blommor, Kungsv. 28, 930 10 Lövånger • info@lovanger.se • www.lovanger.se 
Bg 5709-1514 • orgnr 89 47 01—5437 

Vi blir fler och fler medlemmar! 
Antalet föreningar som är medlemmar i LBU ökar. 2011 var vi 25 och 
2013 var vi 36 medlemsföreningar. Vi är så glada för att fler och fler 
blir medlemmar i Lövångerbygdens Utveckling! 

Årsmöte måndag 24 mars  
Boka redan nu in i kalendern att vi har årsmöte 

måndag 24 mars kl. 19.00 på Församlingshemmet. Kal-
lelse kommer även separat per mail eller brev om vi inte har 

mailadress till er förening. 

Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi även att 
informera om läget inför öppnande av Vandrarhem i Lövångers 
Kyrkstad. 

Ändrad dag! 


