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Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

Bygdegårdsföreningens styrelse sammanträder den7 feb. 2009. En ”grinvinterdag” med temperatur under minus 20 på byn och Lögdas 6 rökar, inbäddad i snödrev, får anstränga sig för
att hålla värmen inomhus. Ett depressionsläge kan tyckas. I Bygdegårdens värme kan vi i styrelsen dock sammanfatta föreningens situation ljus inför närmsta framtid med god ekonomi
och stigande medlemsantal.
Framtiden för både byn och föreningen ligger helt i våra egna händer att forma och ”skam den
som ger sig”.
Byavandring

Byavandring genomfördes
lördag den 9 augusti. Ordf.
Christina Eriksson hälsade
ett 25-tal närvarande välkommen till träffen. På
vandring byavägen fram berättade Kjell Nilsson om
byns nybyggare bröderna
Bryngel och Per Larsson.
Regnhot gav anledning till
samling i bygdegården för
fortsatta samtal om byns historia och minnen från tid
som svunnit.
Fika serverades och försäljning av lotterier förekom.

mars 2009
Bygdeavgiftsmedel

Bygdegårdsföreningen
har tilldelats bidrag till
installation av vedelningsanordning i byamusèet. Eldragning i
lokalen skall ordnas.

Styrelsen 2008
Styrelsens sammansättning
efter årsmötet mars 2008 är
oförändrad
Christina Eriksson, Ingemar
Jonasson, Nils Lövgren,
Siri Lövgren, Eskil Hedman
och Chatrin Johnsson
Kom ihåg!
Årsmötet
Lördag den 28 mars kl
12.00 i Bygdegården
Deltagarna lyssnar intressant till Kjells berättelse om byns nybyggare

Sammankomster

Dokumentation i form av kursverksamhet har pågått under året.
Insamling av bilder är slutförd vad avser skolfoton och foton av verksamheter och vardagshändelser i byn. Porträtt av erhållna foton av byns innevånare kommer att sammanställas, den
aktiva insamlingen av dessa är avslutad. Se mera; www.aselebyar.nu/logda

Utförda projekt på byn

Under hösten har byavägen rustats upp. En s.k
grusåtervinning har utförts av entreprenör
Olofssons Åkeri AB, Bredträsk. Efterföljande
grusning gjordes av Fredrika Åkeri AB, SvenErik Norrman. En ytterliggare grusförstärkning
av vägens första hälft planeras till våren 2009.

Annons

Hundpensionatet består av
6 stycken hundrum inne,
(nomal rumstemperatur)
& 6 stycken hundgårdar ute,
i direkt anslutning till hundrummen.
Din hund får minst 2 rejäla
promenader / dag.
Men även" hjärngympa" och
lite lek&bus.
Godkänd av Miljö&Hälsa
Öppet alla dagar
Genom grusåtervinningen har vi kunnat återvinna grus som under
åren samlats på sidan av vägen samt fått en högre vägbana och
framförallt bättre diken utefter vägen.

Teolinda Paulsson född 1869

Faktaruta: Det finns idag 11 ”skattskrivna” över 16
år i Lögda. Äldst är Inga N, som fyller 89 år i juni
och Birger S, som fyllde 87 år i februari. Grattis till
Er båda i för-och efterskott. Källa;www.birthday.se
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