LÖVÅNGERBYGDENS
UTVECKLING

Maj 2014

Nyhetsbrev 2/2014
Medlemsmöte torsdag 8 maj 19.00
Vi hälsar alla medlemsföreningar välkomna på
medlemsmöte i Storstugan torsdag 8 maj 19.00.
Vi berättar om odlingslotterna, vandrarhemmet i
Kyrkstan, nytt infoplank vid OK m.m.
Lämna gärna in era kalendarieuppgifter på mötet!
Välkomna!

Några kortsiktiga mål
 Öppna vandrarhem i Kyrk-







Medlemsavgift för 2014
Om ni inte betalt medlemsavgiften till LBU och vill fortsätta att
vara medlemmar går det fortfarande bra att betala.
Bg 5709-1514, 150:- / år. Glöm inte att ange föreningens namn
och kontaktperson på inbetalningen.



stan i bolaget Lövånger
Kyrkstad AB
Ge ut Turisttidningen
Ge ut Kalendariet
Anlägga ett odlingslottsområde 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

Vi söker dig med lite tid över
för hjälp med:

Arbetsdag i Kyrkstan
Fredag 2 maj 9.00 träffas vi med krattor, skottkärror, spadar, grepar m.m. och gör fint runt kyrkstan
inför säsongen. Mer info finns på hemsidan
www.lovanger.se.
Vi bjuder på korv och dryck.
Välkomna!

 Skötsel av Knektplatsen
 Diverse praktiska saker under
sommaren som blomvattning
Ring Anette 070-697 40 09 om du
är intresserad.

Sprid gärna vårt nyhetsbrev
till era medlemmar!

SNART ÄR DET SOMMAR IGEN!
Glöm inte att skicka in uppgifter till
kalendariet snarast och senast 16 maj
Ju tidigare aktiviteterna läggs in, desto
lättare är det för andra att planera så att
saker inte krockar i onödan.
Vi kompletterar kalendern på hemsidan i
den takt som aktiviteterna kommer in.
Maila info@lovanger.se

LU STYRELSE 2014
Evy Andersson, ordförande
Annica Nilsson, vice ordf.
Tomas Nordenstam, adj. kassör
Anette Jansson, sekreterare
Ledamöter: Eva Nordenstam,
Johnny Karlsson, Joel Åstrand,
Håkan Lundmark, Sven-Olov
Andersson, Gunilla Blomberg
Suppl: Tohr Nilsson, Gerhard
Johansson, Tore Gabrielsson
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