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Sept 2014

Nyhetsbrev 3/2014
Medlemsmöte tisdag 21 oktober 19.00
Vi hälsar alla från våra medlemsföreningar välkomna på medlemsmöte i Storstugan.
Vi berättar om sommarens aktiviteter och vill
gärna höra vad andra föreningar har haft för sig.
Vad är på gång i Lövångerbygden i höst? Vi bjuder
på fika. Välkomna!

Arbetsdag i Kyrkstan
Lördag 27 september 9-14 träffas vi och röjer
Tingshusgatan samt runt stallarna, rensar hängrännor och plockar bort inför vintern. Vattengruppen
kommer även att stänga vattnet i de flesta stugor
samma dag. Vi bjuder deltagarna på lunch.
Välkomna!

Julmarknad i Kyrkstan 2014?
Vi vill undersöka intresset för att delta i planering
och genomförande av en julmarknad i kyrkstaden.
Kontakta oss på info@lovanger.se för intresseanmälan samt idéer för genomförande.

En skridskotur på Avafjärden i vinter?
Vi har börjat titta på möjligheten att ha en långfärdsskridskobana på Avafjärden i vinter. Finns det
några föreningen som kan tänka sig att vara med
och titta på detta?
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.

Några av våra mål
 Driva vandrarhem och








lunchservering i Kyrkstan i
bolaget Lövånger Kyrkstad
AB.
Ge ut Turisttidningen.
Ge ut Kalendariet.
Utveckla odlingslottsområdet nedanför kyrkan.
Verka för utveckling av
COOP Nära i Lövånger.
Hålla medlemsmöten i maj
och oktober.
Arrangera julmarknad i
Kyrkstan?

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.

Sprid gärna vårt nyhetsbrev
till era medlemmar!

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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