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Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

Stormen Hildes verkningar
Verkningarna av stormen Hilde 2013 har under året präglat akƟviteter runt Lögda bys
skogar. Så stora mängder virke har aldrig Ɵdigare på eƩ år transporterats ut från trakten. I landskapet har mycket förändrats och stora arealer kalmark har Ɵllkommit .

Vindkraftspengar’
Den 27 april kallade Vattenfall till träff i bygdegården. Samtliga 10 byars representanter i den ekonomiska föreningen, Storrotlidens vindkraftspark och
övriga intresserade, ca. ett
50 tal personer slöt upp.
Vattenfall bjöd på tårta och
kaffe och överlämnade
2013 års ekonomiska stöd
som vindkraftsparken genererat under året

mars 2015

Bredband.
Enligt senaste information från konsulten Roland Lundkvist ser det nu
ut som om ett ortssammanbindande nät mellan
Fredrika – Nordanås kan
bli verklighet. Det blir
då upp till Åsele kommun att förhandla om
våra byars trafik på den
kabeln.
Ett litet smakprov
ur kommande
Lögdaboken

Representant från Vattenfall överlämnar vindkraftspengarna till
den ekonomiska föreningen, Storrotlidens vindkraftspark

Bygdeavgiftsmedel

Svansele Vildmarkscentrum

Bygdeavgiftsmedel som bygdegårdsföreningen ansökt om har beviljats.
Det har möjliggjort nyinstallation av
ett nytt vattensystem i bygdegården.
En säkerhet i form av vattenlås ingår i
installationen.
Vattenlåset förebygger vattenskador
och ger rabatt på vår försäkringspremie.

Kursdeltagarna från vinterns studiecirkel som
arbetat med att framställa en historisk dokumentation om byn, avslutade året med en resa
till Svansele vildmarkscenter. Den 14 aug
åkte vi från Lögda mot Svansele. Vildmarkscenter har bl.a. en stor samling av den nordiska faunan i form av uppstoppade djur. Resan inspirerade till tankar om att det mesta är
möjligt även i glesbygd om bara kraften och
viljan finns

Lögdaboken
Bearbetning av samlat kursmaterial
fortgår. Studiegruppen är förstärkt
med Harry Jonasson, som från Timrå
svarar för datahanteringen. Bokformat och omslagsbild har fastställts.
Det finns områden som är angelägna
att få med i boken som måste utforskas och nedtecknas, som t.e.x. fiske
och jakt. Textmaterialet som är samlat under många års kursverksamhet kräver omfattande redigering. Vi
jobbar på och har förhoppning om ett
gott slutresultat.

Getarprov:
1. Att hoppa från Silötsten,
till en gran bredvid stenen
utan att falla ner, var ett
moment i Lögdaungdomars mandomsprov.
2. Nästa prov var att krypa
genom skorstenen i bostadshuset i Högås.
Båda proven skulle genomföras samma dag för
att vara godkända
1928 klarade 4 getarpojkar
i Lögda mandomsprovet

Silötsten, från vilken mandomsprovet gjordes

Kom ihåg!
Lördagen
den 28 mars
Plats; Bygdegården
Tid; 12.00
Årsmöte bygdegårdsföreningen.
Välkomna!
En bensträckare med fika vid Vindelälven i Enebacken
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