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Som brukligt inför årsmötet i bygdegårdsföreningen kommer här ett nytt Lögda-aktuellt.
Sistlidna sommar med nästan medelhavsklimat ser vi tillbaka på med glädje. Även hösten
blev lång och varm, flyttfåglarna kom ur rytmen för flyttningar söderut. Byns äldste innevånare Erling Johansson nyss fyllda 90 år, tog även han steget att lämna byn och flyttade till
servicehuset Duvan i Fredrika. Övrigt att notera är, att planer på tempelbygge i Fredrika, ger
utomstående ökat intresse för att förvärva hus i Lögda.
Ny ordförande i bydegårdsföreningen.

Vid årsmötet
2006 valdes
Christina
Eriksson till
ny ordförande i bygdegårdsföreningen.
För de inom
föreningen
som inte vet vem Christina är kan vi
presentera henne som dotter till framlidna Eva och Uno Johnsson. Christina
som nybliven pensionär vistas ofta tillsammans med maken Sören en stor del
av sin tid i Lögda. Vi önskar Christina
varmt välkommen till ordförandeposten och hennes insatser i bygdegårdsföreningen.
Christinas adress:
Lögda 153,
910 50 Fredrika
tel. 0943-23039
e-post: soren.erik@swipnet.se
Styrelsen 2006

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 18 mars 2006:
Christina Eriksson
Ingemar Jonasson
Nils Lövgren
Siri Lövgren
Chatrin Johnsson
Kulturdokumentationen av
byns historia.

Kursverksamheten fortsätter och
mycket arbete med sammanställning
och arrangemang av foton återstår.
Besök gärna Lögdas hemsida på nätet:
www.aselebyar.nu/logda/, så kan du finna lite exempel.

Slogboden.

Ingemar, Lage, ”Sprutmålarmästaren” Nils och Harry tar en
välbehövlig paus, efter väl förrättat varv vid målningen av
bygdegården sommaren 2005

Byaskylt

Efter några års funderingar om att ta fram en
välkomstskylt vid byavägen, verkställdes planerna sommaren 2006. Tannbergsskolans trätekniska linje har svarat för textutförandet och
en grupp bybor har medverkat till utformning
och uppsättning.
Skolans kulturprojekt.

Lördagen den 20 maj hölls avslutning på det
projektarbete som
Fredrika skola startade upp hösten 2005.
Lögdabor och elevernas föräldrar var inbjudna för att ta del
av det gedigna arbete
som utförts av eleverna under skolåret.
Byns gamla historia presenterades i text och
bild på skärmutställning. En teaterföreställning
som speglade tre tidsåldrar av byns historia
genomfördes. En vandring till minnesstenen
vid Åkernäset där byn grundades inledde dagen. Lunch av medhavd matsäck och korvgrillning avnjöts till musikunderhållning av Karin
och Lasse Persson från Klippen. Ett 90-tal personer hade samlats.

I redaktionen: Siri o Nils Lövgren 0943-23015
Vid datorn:
Harry Jonasson
060-574837

Lögda 128
910 50 Fredrika
Sodavägen 17 861 32 Timrå

Till minne av förre ordföranden i föreningen
Thor Jacobsson har för
influtna gåvomedel uppförts en sk ”Slogbod” på
bygdegårdstomten.
Byggnaden har sitt ursprung från Älvdalen
och nyttjades som rastplats och även för övernattning vid utängsslåtter. Slogboden är väl
lämpad för smärre grillpartyn.
Insamling av järnskrot.

Ett kampanjupprop för
insamling av järn och
metallskrot från Kuusakoski Recycling utgick
till föreningar 2006.
Bygdegårdsföreningens
styrelse beslöt att under
sommaren och hösten
genomföra en insamling.
Resultatet blev mycket
bra och hela 10-ton skrot
invägdes och gav bgf:s
kassa ett välkommet tillskott.
Tack till alla skrotsamlare som deltagit!
Ni fastighetsägare som
önskar sanera omgivningarna av övergivet
järnskrot har chansen
vid en ny omgång till
sommaren.

e-post: lovgrens@telia.com
e-post: harry@jonacom.se

