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SAMLING blir ledord och tema i Lögdabladet 2017

D

et är en hel del som händer i vår by som kräver samling och engagemang.
Mycket som sker i vårt samhälle kan upplevas som dolkstötar för glesbygden för
att kunna överleva. I höst och vinter har vi kämpat för att få behålla snöröjningen av byavägen. Samling av byar både i Väster- och Norrbotten och med hjälp av riksorganisationen REV får vi hoppas på att det ordnas upp.
Trots glesnande led i vår by, har den för kommande generationer stora värden som vi
måste förvalta och bevara. Här gäller det också samling av yngre krafter att träda in i
funktioner som börjar avmattas av åldersskäl.
Blickar vi framåt finns flera ljuspunkter att hoppas på i framtiden. Vi står inför möjlighet
för bredbandsuppkoppling i Lögda by i år. Vi har vindkraftspengar som skapar en del gemensamma förutsättningar. Våra byaföreningar har god ekonomi och av tradition fungerat väl. Det är mycket som borde locka till samling och engagemang om gemensamma
värden att förvalta till gagn för kommande generationer.
Vindkraftsdag 20 aug 2016 i
Fredrika.
För överlämnandet av 2015 års bidrag
till vindkraftsbyarna ordnade
vattenfall en
vindkraftsdag i
Fredrika med
förtäring och
utflykt till vindkraftsparken
Storrotliden. En
check på 211857
kronor överlämnades till kassören i Storrotlidens ek.föreningen John
Persson. Varje
by fick presentera sina projekt
som ordnats med
pengar från vindkraften. Lögda
bidrog med en” Rollup” där Lögda bys
projekt framgick.
Lögdaboken
Så har då tidpunkten för en framställning av Lögdaboken närmat sig. Våren
2017 har bokgruppen för avsikt att slutföra arbetet och upphandla tryckning av
boken. Boksläpp och arrangemangen
för detta kommer under vårens träffar
att beslutas om, kolla byns hemsida.

Har lämnat oss

Sven-Bertil Sjöberg
avled den 22 sept 2016.
Ålder 68 år. Bybo och
deltagande i byns föreningsliv.
Östen Jonasson avled
den 21 nov 2016. Ålder
63 år. Utvandrad från
byn, men som medlem i
bygdegårdsföreningen
och som elektriker utfört
ett stort arbete i bygdegården.
Alette Hällkvist avled
den 31/10 2016, ålder 96
år. Alette har deltagit i
byns kursverksamhet .
Hon hade stora förväntningar på dokumentationen av byns historia.
Fastigheten Lögda 6:1 har
generationsskiftats. Bröderna Benny och Andreas Jonasson är nya ägare. Vi hälsar yngre krafter välkomna
till byn

Christina vid getarkojan

Utflykt till Vargträsk 7 juli 2016
Bokgruppens avslutning för året blev ett besök till Vargträsk och Ekomuseet. En imponerande samling historia visar på nybyggarlivet
och självhushållets villkor. Allt samlat i en
västerbottensgård, ladugård, bagarstuga och
loge.
På hemväg tog gruppen en avstickare till
Storsvartliden, 591 m ö.h. Här beskådades
utöver utsikten en getarkoja och ”hästtomlan”
en uppehållsplats för hästar på skogsbete.
Med ett gott fika kokat på öppen eld i skogspanna av kursledaren Kjell, tog vi sommarlov.
Bredbandsgrävning 2017
Upphandling av bredbandsgrävningen är klar
och NCC har antagits som entreprenör för
arbetet. Ytterligare information längre fram i
vår.
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Bygdegårdsföreningens
styrelsemedlemmar utförde städning och slyrensning på bygdegården
en dag under sommaren.
Uthyrningen av bygdegården har varit omfattande
under 2016. Italienska fiskare, polska bärplockare
och jägare har hyrt där i
flera omgångar.

Kom ihåg!
Lördagen
den 25 mars 2016
Plats; Bygdegården
Tid; 12.00
Årsmöte bygdegårdsföreningen.
Välkomna!

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

