
Styrelsens verksamhetsberättelse 050101-051231

Så har det redan gått drygt sex sedan Lögdebygdens intresseförening bildades vid ett stormöte 
i Aspeå hembygdsgård 27/9-99. Det har varit sex intensiva verksamhetsår med många 
samlingar och samtal om bygdens nutid och framtid. 

Detta har hänt 2005

Styrelsen har samlats till 6 styrelsemöten under året. De två nya styrelsemedlemmarna har 
tillfört oss i ”gamla” styrelsen nya positiva och fräscha idéer. 
 
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. 
Midsommarfirandet vid Åbergsgården är ett annat arrangemang som fått genomslag utöver 
kommungränsen. Fyrverkeriet vid Hallberget på nyårsafton är också ett uppskattat inslag. 

Lögdebygden på Nordmalings-mässan.
Vi deltog även i årets Höstmässa i Norrskenshallen 21-23 oktober.  
Vi hade i år en nyframtagen presentation/bildspel från bygden som visade vad vi kan 
erbjuda boende och besökare. Ett särskilt tack till Emanuel Lindberg, Bengt Norman och 
Lennart Norberg för detta proffsiga och uppskattade inslag. 
Häggströms Modehus visade en del av höst- och vintermodet. 
Vi presenterade även Lögdeälven som en av Europas bästa fiskeälvar. 
Vi fick in 215 inlämnade svar i vår frågetävling, vilket tyder på stort intresse av vår monter. 
Tack till våra sponsorer: Häggströms Modehus, Mo-Lögdeå Fiskevårdsområde, Lögdboa och 
Silverlaxen. 
Den fina turistbroschyren ”Upptäck vår bygd” samt reklampennor delades ut till flera 
hundra personer.
                                                             
Vårt månadsblad har uppskattats av många. Då det går lite för lång tid emellan 
månadsbladen så börjar många att undra om det inte kommer något nytt snart. 

Vår hemsida www.logdea.nu  har fått ny design och uppfräschning. Ett stort tack till Magnus 
Norberg som har lagt ned många timmars arbete på att hålla hemsidan aktuell. 

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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