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Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

Lögda bys belägenhet 380 m.ö.h. och öppet landskap ger en vacker vy, men byn har ett utsatt
läge för vindar. ”Blåsvere”, blåsten har ofta medfört nackdelar med snödrev på vintern och
sönderblåsta höhässsjor på sommaren. Färdas man genom byn i dag kan man konstatera att
”blåsvere” är en kommersiell vara. Ett 40-tal vindsnurror som blottar sig norrut, vittnar om
detta. Så lite vi vet om framtiden. Kanske kylan och tystnaden i ett framtidsperspektiv kan
omsättas till något säljbart. Vem vet! Den som lever får se.
Ursprunglia husgrunder lokaliserade

Eskil som går i sin fars fotspår har med stort intresse
för hembygdens historia,
lagt och lägger ned ett gediget jobb i den historiska dokumentationen. Under innevarande höst har han undersökt och registrerat några husgrunder, sannolikt det
första huset i Lögda. Huset
som Bryngel Larssom och
hans bror Per satte upp när
de flyttade upp från Åkernäset. Med de fakta vi vet Eskils framtagna karta över den ursprungliga rågångens sträckning mellan
har han på bifogad kartbild Lögdas första nybyggare, Per och Bryngel Larsson, samt deras boplatser
dragit upp den troliga rågången mellan nybyggarna Bryngel och Per. Han har ävenså undersökt och hittat rester av
vad som kan antas vara husgrunder för nybyggena, 60 alnar från rågången. Vad vi med
säkerhet vet är att Bryngels nybygge fanns vid Erngrunds och Pers nedanför Verners lagård. Sammantaget med övriga kända fakta kan man med största sannolikhet anse att Eskils framtagna kartbild är riktig. Läs mera; http:/www.aselebyar.nu/logda

mars 2011
Luftvärmepump

Under 2010 har en luftvärmepump installerats i
bygdegården
Den klarar värmebehovet
tillfredställande och betyder förhoppningsvis en
mindre elförbrukning

250-års Jubileum
2012 är det 250-år sedan
Lögda by grundades.
1962 firades 200-års jubileum. Vad bör hända när
byn fyller 250 ??
Förslag och idèer tas gärna emot.

Kom ihåg!
Årsmötet 2011
Lördag den 26 mars kl
12.00 i Lögda bygdegård.
Välkomna!

Adventskaffe

Båttur på Lögdasjön

Gott kaffe och god stämning vid luciakaffet

Kursen ”Kulturdokumentation” i Lögda avslutades med båtfärd på den 1,5
mil långa Lögdasjön. Målet och tidpunkten blev en fullträff. Lögdasjön visade sitt allra vackraste ansikte. Blank som en spegel och behaglig värme och
sol gjorde färden njutbar.Tio
personer mötte upp vid badplatsen och båtutflykten
anträddes i 4 båtar.
Färden gick via strandhugg till
bla Oxholmen och Mevallsviken och vidare genom Skällssundet ut till Yttersjöns utlopp,
där en dammbyggnad och timrade kojor påminner om flottDeltagarna samlade vid en paus under båtfärden
ningsepoken.
Den äldste deltagaren Birger, 88 år, hade mycket att berätta och informera
om och ävenså Eskil som har bedrivit många år som flottare på Lögdasjön.
Med undantag av några små incidenter, såsom en avbruten brytpinne och en
motor som gav upp, gav utflykten mycket ny kunskap till vår dokumentation.
TACK! till vår energiske kursledare Kjell, som tog initiativet till resan.

Söndagen den 12 december samlades
18 Lögdabor till en stunds social samvaro i bygdegården. Det severades
glögg och tillbehör, kaffe med dopp,
knäck och frukt. Bygdegårdsföreningen bekostade inköpen och de praktiska
bestyren ombesörjdes av Siri och
Christina
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