Nr 22

B

Nyhetsbrevet för Lögda Bygdegårdsförening

efolkningsminskningen i
glesbygden gör sig
påmind även i Lögda.
När vintermörkret avslöjar gårdar i mörker,
ter det sig särskilt konkret. Något som däremot ökar och närmar sig
byn är viltet, som tydligen känner sig tryggare i
tomrummet som uppstår. Rävens och rådjurens spår viƩnar om
omfaƩningen av deƩa.

Håller viltet på att ta över byn?

mars 2016
Samling för
arbetsdag vid
bygdegården
På bygdegårdsföreningens styrelsesammanträde
den 24 januari 2016 togs
beslut om upprop till en
arbetsdag för reparationer mm vid bygdegården.
Lämplig tidpunkt vårförsommar 2016.

En liten historia ur
kommande ”Lögda
boken”
Spåren avslöjar

Bredband med fiber till
byn
Möjlighet till bredband på byn har tagit ett steg närmare framåt. Nu har vi
ett uppkopplingsbrunn på plats vid
infarten till byn. Nästa steg blir att
gräva fram fiber till våra fastigheter.
Det är upp till oss själva att ordna. Planeringen av friberdragning sköts av
tekniker från Åsele kommun som även
kommer att svara för framtida ägandet
och ansvaret

Kopplingsbrunn bredbandsfiber

Utsiktspunkt Storrotliden.

Vindkraftspengar
Storrotlidens vindsnurror, som vi kan se från
byn, ger oss en del pengar vi kan utnyttja för
gemensamma angelägenheter. Storleken på
ersättningen till varje by som ingår, styrs delvis av antal folkbokförda personer på byn.
Lögda har i dagsläget 6 bofasta personer och
är en bland de byar med minst fast boende av
dom tio som ingår i Storrotlidens vindkraftspark. Lögda har under året utnyttjat ersättning från vindkraften för inköp av en projektor till bygdegården för användning vid
möten bl.a.

Lite historik; 1962 när byn firade 200-års jubileum fanns det 84 bofasta personer i Lögda. Byn
hade sin storhetstid mellan 1935-45 och 1939 under kriget, med kristidsnämnd och ransoneringskort, fanns det 27 hushåll med inalles 120 personer. Några av personerna i byn var inhysta
skolelever, pigor och drängar. I Lögda har det tidvis funnits flera affärer, café, föreningshus,
teatersällskap, skola, läkarmottagning, hantverkare av olika slag, taxi, telegrafstation, post m.m .

När Jonas August Johansson och hans son Erling
arbetade i Rotliden på
1930-talet ägde de endast
en cykel. För att ta sig dit
varje dag, morgon och
kväll, sprang den ene 2
km medan den andre cyklade. När den som cyklade åkt sina 2 km, övertogs cykeln av den andre.
På det sättet växlade man
så att båda sprang resp.
cyklade. Avståndet Lögda
-Rotliden är 9 km. En
cykel kostade då ca 130
kr. Erling köpte sin första
cykel år 1933. Han betalade 30 kr kontant och
resten på avbetalning med
10 kr /mån.
Kom ihåg!
Lördagen
den 19 mars 2016
Plats; Bygdegården
Tid; 12.00
Årsmöte bygdegårdsföreningen.
Välkomna!
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