
Styrelsens verksamhetsberättelse 040101-041231

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

Detta har hänt 2004

Styrelsen har samlats till 7 styrelsemöten under året.
 
Ämnet bredband  har tagit den största tiden av intresseföreningens kraft och energi även detta år. 
Men innan 2004 utgång hade alla som hade anslutit sig till projektet fått sin uppkoppling. Nu återstår 
endast lite smärre justeringar till försommaren.  
Det har varit en bred uppslutning och mycket folk som med stor entusiasm och glädje lagt ned många 
timmars arbete under årets bredbandsarbeten. Vi har c:a 100st. bredbandsanslutningar i 
Lögdeåområdet. Förutom alla som lagt ned många timmars arbeten i projektet, vill vi i 
intresseföreningen ge en extra stor eloge till  Lennart Norberg och Bengt Norman som lagt ned flera 
hundra timmar var för projektets genomförande.
 
Vi deltog även i årets Höstmässa i Norrskenshallen i mitten av oktober.  Den tävling vi hade med 
frågor om bygden rönte stort intresse och det visade inte minst alla 220st. inlämnade 
tävlingskupongerna. 
Den fina turistbroschyren ”Upptäck vår bygd” samt reklampennor delades ut till flera hundra 
personer.

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. På grund av den svåra katastrofen i Asien så ställdes fyrverkeriet på nyårsafton vid 
Hallberget in och istället skickades 1000:- till Radiohjälpens insamling för katastrofoffren istället. 

Vårt månadsblad har uppskattats av dom allra flesta. 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 blivit ett begrepp i kommunen och många har hört av sig och tackat 
för en bra hemsida. 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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