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Infarten till byn den 17 nov 2013

mars 2014

Inga Nilsson, 93 år och
byns äldsta, avled den 7
febr. 2014. Inga, född Sikström i Kroksjö Lycksele,
var gift med framlidne
Gösta Nilsson. Hon bodde
sista åren på servicehuset
Duvan i Fredrika.

Stormen Hilde

NaƩen mot söndagen den 17 nov 2013 förändrades landskapet runt byn Lögda. Byavägen var igenkorkad av fällda träd och MarƟn Ångman och Lage Hedman var ute Ɵdigt på
söndagsmorgonen, för aƩ röja upp så aƩ uƞarten från byn blev framkomlig. Stormen
vräkte ner massor av skog och eƩ tämligen nyƩ tak från en verkstadsbyggnad blåste bort.
Många skogsägare drabbades hårt av stormens härjning och det kommer aƩ krävas stora
arbetsinsatser för aƩ röja upp alla vindfällen. Elledningar revs ner och strömlöshet blev
eƩ faktum för många byar. Som längst var strömavbroƩet 97 Ɵmmar för Lögda by.

Upplev Fredrika

Bredband till byn
Med Vattenfalls Vindkrafts hjälp har konsulten
Roland Lundkvist tagit fram en nätlösning
(fiber) för byarna som ingår i Rotliden Utveckling ek.för. Förslaget innefattar ett sk ortsammanbindande nät "OSN" som finansieras med
statliga medel och ett sk områdesnät "ON", som
varje by får ansvara för finansiellt. Upprop har
gjorts till samtliga fastighetsägare inom byn om
intresse för uppkoppling och om ett ja eller nej
till satsning på den planerade nätlösningen. Ett
ja innebär att medel av byns vindkraftspengar
kan nyttjas till bredbandsuppbyggnaden. Åtta
fastighetsägare har uttryckt intresse för uppkoppling. Av svar som inkommit från uppropet
har ingen varit negativ till bredbandsplanerna.

Ljusslinga
En ljusslinga som ersättning för tidigare julgran, har inköpts av vindkraftspengar. Slingan har ledllampor
som kräver minimal elförbrukning i
förhållande till belysningen i julgran.
Slingan som dras upp i bygdegårdens
flaggstång är lätt att ordna och sprider
ett fint ljus över byn i juletid

Framställning av bok
Medel från vindkraŌ finns reserverade för
framställning av bok. Underlag Ɵll boken är eƩ
omfaƩande material av dokument och foton
framtaget av studiegrupp på byn under en följd
av år. Styrelsen ser det angeläget aƩ projektet
kan verkställas.
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Ett projekt som initierats
av handlaren Magnus
Lindqvist i Fredrika
sponsras av Vattenfall
och Åseles näringslivsstiftelse. En hemsida har
upprättats ”Upplev Fredrika” där bla byn Lögda
är med. En reklammonter
vid bagageutlämningen
på Umeå flygplats är inrättad, så att folk i väntan
på bagaget kan bli informerad om bygden

Kom ihåg!
Söndag den 23 mars
Plats; Bygdegården
12.00 Årsmöte bygdegårdsföreningen.
Välkomna!

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

