Styrelsens verksamhetsberättelse 090101-091231
Detta har hänt 2009
Styrelsen har samlats till 8 styrelsemöten under året.
Det hade i höstas gått 10 år sedan Lögdebygdens Intresseförening bildades. Mycket har hänt sedan
dess och vissa år har varit intensivare än andra. Bredbandsprojetet var t.ex. ett sådant. Våra årliga
återkommande arrangemang är ett lyft för oss alla i bygden.
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 600 personer. Tyvärr kom en regnskur
som gjorde att ett flertal personer lämnade firandet i förtid. Lögdeå vann byakampen kanske pga.
inlånad deltagare från Mo.
Fyrverkeriet vid Hallberget på nyårsafton är också ett uppskattat inslag.
Tyvärr har vår Tempobutik i Lögdeå inte öppnats igen. Vi hade förra våren en förhoppning om att en
lösning skulle var nära, men det som såg så positivt ut blev bara grusade förhoppningar. Det ser i
dagsläget mycket dystert ut för ett igångsättande av affären igen, men hoppet är det sista som överger
oss.
Skolans vara eller inte vara, blev vår stora utmaning under 1:a kvartalet 2009. Intresseföreningen och
Hem och skola lade ned många timmars arbeten för att få politiker och tjänstemän i kommunen, förstå
att det är förödande för hela vår kommuns framtidssatsning om vi lägger ned en skola i vårt expansiva
område. Vi förstår att fortsättningsvis måste vi vara på vår vakt och aktivt arbeta för vår skolas
bevarande.
Under hösten har vi samtalat om att jobba fram en Byaplan (bygdeplan) under 2010. Vi skall
presentera tankarna på vårt årsmöte.
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.”
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