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Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

I ett kylslaget men snöfritt Lögda, lördagen den 27 april, sammanträdde styrelsen
för Bygdegårdsföreningen för att dra upp riktlinjerna för vårens och sommarens
aktiviteter. Om detta vill vi informera Er medlemmar genom ett Lögda-Aktuellt,
vilket även är ett temanummer om vår kultur och våra kommande kulturarbeten.
Historiska kulturmiljöer

Vad symboliserar detta röse?
Det finns vid Holmsjön, en bit
från vägen ner mo sjön, strax
före bron över Holmsjödiket.
Är det någon som kan förklara
var det är?

Till hösten planeras att
under Kjells ledning ta
upp dokumentationen om
kulturmiljöer i och omkring Lögda. Du som
känner intresse och vill
delta, hör av dig.
Nu handlar det om den
sista generationen som
trampat ut barnskorna på
byn och omgiven av en
äldre generation.
Alla bidrag är värdefulla
och välkomnas varmt.

Gamla skolfoton

Det finns bla. en vision om att samla ihop så
många skolfoton som möjligt och arrangera dessa i bygdegården för beskådande. Du som äger
ett gruppfoto från skoltiden som du kan avvara
eller låna ut för avfotografering, hör av dig till
Siri 0950-12365 eller 0943-23015.

Bössmedens Strandbergs smedja.
Nuv. ägare Sune Nilsson

Lögda närmar sig EU

Kontakter håller på att skapas
med en projektledare inom
Åsele Kommun, som jobbar
med en EU– satsning i ett antal
inlandskommuner. Han blev så
intresserad av våra visioner, att
han kommer att besöka oss i
Lögda. Det är inte uteslutet att
vi kan få en del ekonomiskt
EU-stöd.

juni 2002
Lögdafesten

Begivenheten går av
stapeln
lördagen den 20 juli
kl 18.00
Boka in denna kväll för trivsam gemenskap i stil med tidigare fester.
Anmälan till Stina eller
Ingela på tel. 0943

Byggverksamhet

Fortsatt byggande på uthuslängan är aktuellt. Plan för
säsongens arbeten har utformats och är anslaget på plats.
Förhoppningen med denna
åtgärd är att du som är villig
att göra en insats, lätt kan informera dig om planerna och
på eget initiativ bidra med vad
du känner för att utföra. Material i enlighet med plan skall
finnas, dock inte verktyg.

Åtgärdsplan för Lögda Byamuseum våren 2002
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Gavelvägg till vänster: ny panel uppspikas
Invändig listning (tak-golv-fönster)
Rengöring av gavelvägg till höger
Ny ytterdörr
Ribbning av bakre långvägg runt fönster
Nya träbroar vid entrédörr och förrådsdörr
Ny bro, entré till dasslängan

Punkterna 1,2,3 avser stora rummet och materialet för åtgärden finnas i rummet.
Punkterna 6,7 tryckimpregnerat virke skall införskaffas.
Översta raden fr vänster: Kjell, Bo-Göran, Betty Mona, Lilly, Maj–Britt,
Henry, Tore.
Andra raden: Kerstin, Viola, Anna, Evy, Karin.
Tredje raden: Lars, Staffan, Ove, Rune

Alla frivilliga krafter välkomnas med förhoppning om
bra samordning genom eget initiativ / Styrelsen
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