
Lögdö Bruk Intresseförening driver en förstudie under sommaren 

och hösten 2018! 

 

Bakgrunden till förstudien: 

Lögdö Bruk Intresseföreningen vill utveckla Lögdö Bruk, som är ett kulturreservat och en industrihistoriskt 

värdefull miljö, med respekt för område och dess byggnader. I nuläget används bara en liten del av alla 

byggnader och inte optimalt. Några byggnader, t.ex. masugnen och muséet (nu rasat) är i behov av underhåll. 

T.ex. är taket av muséet (nu rasat) och sädesmagasinet i så pass dåligt skick att det skadar de gamla vagnar som 

står uppställda i vagnmuséet. Lagården används ibland, men skulle med en arkitekt kunna omvandlas till en 

plats där en café, Co Working Space och andra verksamheter kan finnas. Vi har en del idéer som vi är säkert på 

skulle leda till att Lögdö Bruk blir på flera sätt attraktivt och attraherar olika målgrupper så att området och 

dess byggnader används dagligen och året runt. Tanken är att området och dess byggnader skall bevaras, 

användas och integreras optimalt i framtiden. Det skall vara et utflyktsmål, en lärorik plats som berättar om 

den lokala historien och samtidigt vara en plats där man kan koppla av, vara aktiv och leka. Det skall även vara 

en plats där små lokala företag kan blomstra och en plats där människor utanförskap hittar förutsättningar att 

få arbetserfarenhet och komma in i samhället. 

Syftet med förstudien: 

Syftet med förstudien, som är ett Leader projekt, är att få fram underlag för ett större projekt med olika 

aktiviteter. Vi behöver utreda förutsättningar, ta in offerter, ta hjälp av specialister, samtala med olika 

markägare och ta fram ett underlag om hur vi kan utveckla kulturreservatet Lögdö Bruk. Det handlar specifikt 

om den delen av Lögdö Bruk, byggnader och mark, som ägs av kommunen och där Lögdö Bruk Intresseförening 

har ett samarbete med kommunen: Lagården, Rättargården, Bagarstugan, Smedjan, masugnen, 

Trösklogen/museum (nu rasat) och marken omkring. I nuläget ansvarar intresseföreningen för olika aktiviteter 

på området. T.ex. uthyrning av konferens/festlokaler Rättargården, bagarstugan och olika populära evenemang 

som Lögdödagen och Höstmarknaden. Lögdö Bruk Intresseförening är övertygad om att området och 

byggnaderna kan utvecklas och användas till mycket mer och få fler att njuta av reservatet och se värdet av att 

bevara det kulturhistoriska. Vissa delar som t.ex. muséet (nu rasat) och masugnens område är kulturhistoriskt 

värdefulla, men kräver underhåll och t.ex. ny inredning.  

Vi vill ta in kostnader och utreda olika förutsättningar genom att ta in en arkitekt, pedagoger (t.ex. 

museumpedagog och specialpedagog) som kan ta fram rätt underlag till oss. Vi vill gärna se att byggnaderna 

och området i framtiden används och får: 

 Ett naturum 

 Fullvärdigt museum med modern utrustning 

 Café 

 Lekplats 

 Mer utvecklade stigar & motions/styrketräningsstigar 

 Co Working Space = arbetsplats/delateljé för lokala små företag (t.ex. konstnärer eller 

hantverk)  

 Gårdsdjur i samband med: 

 Sociala projekt där människor som står utanför samhället kan få arbetserfarenhet 

 En isbana så vi även kan attrahera folk att komma på vintertid. 



Båda lokala invånare, besökare och företag skall kunna nyttas av områdets service och anbud. Människor i 

utanförskap eller ungdomar skall kunna få jobberfarenhet. 

När vi har undersökt förutsättningarna tillsammans med specialister, fått arkitektritningar osv och en tydlig bild 

på kostnaderna vill vi göra en tryckt slutrapport som skall fungera som karta mot framtiden. Denna 

slutrapporten, kartan, skall presenteras för kommunen och allmänheten. 

Kan du vara till hjälp, har du frågor eller funderingar kontakta gärna: 

Projektledare förstudien Lögdö Bruk Historia & Framtid     

Rosetta Doré 

Lögdö Bruk Intresseföreningen 

Mobil: +46 (0) 793 060 876 

e-mail: rosetta@logdo.se 

www.logdo.se 

 

Eller Lögdö Bruk Intresseföreningen: 

info@logdo.se 

060-171700 

Hör av dig och glöm ej att bli medlem! 

Tillsammans kan vi göra skillnaden! 

 

Förstudien har godkänts och beviljats bidrag från Leader Mittland Plus & Jordbruksverket: 

Förstudie Lögdö Bruk – historia och framtid  
Lögdö bruks intresseförening och projektet Förstudie Lögdö Bruk historia och framtid har prioriterats för stöd 
från Leader Mittland Plus. Syftet med förstudien är att ta fram utvecklingsplaner och underlag för framtida 
utveckling av området Lögdö bruk. 

Förstudien ska resultera i en slutrapport med specialistutlåtanden, arkitektridningar samt budgetunderlag, som 
sedan skall fungera som karta till utveckling av Lögdö bruk. 

Projektet avser genomförande av den lokala strategins insats 4, natur- och kulturbevarande insatser vilket 
styrks av målen ”utveckla mångfalden och särarten i lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” samt ”bidra till 
ökad tillgång till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer och lokalt kulturliv” 

Leader Mittland Plus har bedömt det finns ett stort behov av projektets resultat och att projektet i mycket stor 
utsträckning jobbar för långsiktigt hållbara lösningar och för mobilisering. Projektet kan i mycket hög 
utsträckning bidra till mer natur- och kulturturism, ökad tillgänglighet till natur, friluftsliv, lokala kulturmiljöer 
och lokalt kulturliv samt kan bidra till att bevara och utveckla mångfalden i lokala kulturmiljöer och lokalt 
kulturliv. 

Projektet kan få som mest 180 000 kr fördelat på 20 600 kr från EU/Jordbruksverket och 59 600 kr som övrigt 
offentligt stöd från Leader Mittland Plus med partners. 

http://www.mittlandplus.se/2018/02/21/forstudie-logdo-bruk-historia-och-framtid/ 
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