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Detta har hänt 2007  

Styrelsen har samlats till 6 styrelsemöten under året.
 
Flera arrangemang som startades upp redan första året av intresseföreningen har blivit givna 
och säkra succéer som de flesta i bygden nu ser som traditionella.
Valborgsmässofirandet vid Salem där flera föreningar samarbetar är ett sådant arrangemang. 
Årets Midsommarfirande vid Åbergsgården är ett annat arrangemang som fått stort 
genomslag utöver kommungränsen, vid årets midsommarfirande räknades in nära 700 
personer. Att MO äntligen vann byakampen gav rättvisa åt detta fantastiska byalag. 
Fyrverkeriet vid Hallberget på nyårsafton är också ett uppskattat inslag.

I år deltog vi i Höstmässan Norrskenshallen som hölls 19-21 oktober. Vår monter, delad med 
Lögdeå skola, drog till sig många intresserade. Sammantaget lyftes Lögdeområdet fram på ett 
trevligt sätt och stämningen runt montern var allmänt positiv. 

Vid årsmötet 2007 uppmärksammade vi laget vid Lögdeå skolas ”vi i femman” som gick 
ända fram till länsfinalen. Intresseföreningen överlämnade också en gåva till klassen på 
1000:- 

Den ”Boa-grupp” som bildades när den nya Tempobutiken kom igång, har träffats 2 gånger 
under året. Tillsammans med Kalle och Maja har vi försökt att föra en dialog där positiva och 
negativa saker förts fram. Utskicket till alla hushåll innan jul var ett försök från Boa-gruppen 
och Intresseföreningens sida att få fler att handla, för att vi ska få behålla affären i bygden.
                                                             
Månadsbladet är också uppskattat, inte minst gamla skolfoton. Besök och välkomnande av 
nyinflyttade till Lögdebygden ingår också i intresseföreningens uppgifter. Besöken har varit 
väldigt uppskattade.

Vår hemsida www.logdea.nu  har många besökare. Vi skulle önska att många från bygden 
gör inlägg i hemsidans gästbok, eller hör av sig direkt till oss i styrelsen om idéer och förslag 
som vi bör jobba vidare med för bygdens bästa. 

Lögdebygdens intresseförening kan leva vidare med den kraft den har idag tack vare många 
duktiga och helengagerade  medarbetare. Många namn skulle kunna nämnas som under året 
gjort en större insats än andra. Men från Lögdebygdens intresseförenings sida vill vi säja ett 
stort TACK till ALLA, styrelsemedlemmar och andra i vår bygd som frivilligt ställt upp med 
arbete och sponsring. 

Vår förhoppning är att vi tillsammans på bästa sätt skall kunna försöka ta vara på allt det goda 
som finns i Lögdeåområdet och se till att  Lögdebygden ständigt är aktuell och ”på gång.” 

Styrelsen för Lögdebygdens intresseförening gm

……………………
Dan-Olof Lindberg   

http://www.logdea.nu/
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