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God fortsättning på det nya året! 
 

Kulturreservatet lever 
vidare 
 

Trots flera år av osäkerhet, 
tidningsrubriker om försäljning 
och rykten om nedläggning av 
verksamheten. 
Nu har Kommunens Kultur och 
Teknik nämnd slutit ett avtal 
med VÅR FÖRENING. 
  

Ett långsiktigt avtal där föreningen ges 
större möjlighet att påverka framtiden 
för reservatet. Du som ännu inte besökt 
reservatet och sett de förändringar, 
förbättringar som redan skett. Passa på 
och besök och delta i de många 
aktiviteter som kommer att ske. Håll 
uppsikt på FB, vår hemsida och här i 
Lögdöbladet. 
 

BLI MEDLEM OCH HJÄLP TILL ATT BEVARA LÖGDÖ! 

 

Årsmöte kommer att hållas 

torsdag den 10 mars 2022. 
Kallelse utsändes via e-post och 
brev. Har du inte lämnat din e-
postadress så underlättar det 
för oss om du gör det genom att 
skicka ett mail till 
info@logdo.se. 

VÄLKOMMEN 
Styrelsen 

 

Medlemsavgift 

100 kr familj, förening och 
organisation eller 
50 kr per person 
Betalas in på bg 5081-6503 eller 
swish 123 540 7119 
För att kunna delge dig 
information behöver vi din 
adress eller e-postadress. 
Välkommen till föreningen! 
------------------------------------------- 
       Kontakt Lögdö Bruk 
       Intresseförening 
 

• Telefon: 060-17 17 00 

• E-post: info@logdo.se 

• www.logdo.se 
www.facebook.com/logdobruk 
_______________________________ 

  

Reservation för förändringar 
enl FHMs rekommendationer 

Hantverks café med 
temakvällar på Bruket 
Vi utökar verksamheten med 
hantverkskafé på onsdagskvällar 
18.30-20.00 Ta med dig ditt 
handarbete och kom till oss för 
trevlig samvaro och kaffe med dopp! 
 

Loppishelg med café 29, 30 jan 
11-15 i ny lokal på Bruket 
Loppis Bruket håller nu till i 
Ladugården. För öppet tider se skylt 
vid vägen och info på facebook.  
 
VÄVSTUGAN 

Öppen torsdagar från 17.30 
 

Uthyrning av lokaler 
Vi uppdatera vår hemsida med 
utökade hyresmöjligheter och 
justerad prislista fr o m 220101.  
Nu finns möjlighet att hyra lokaler i 
Ladugården vintertid. Där har vi bl a 
iordningställt en lokal med mjuk 
matta och dämpande textilier 
lämpad för yoga och barn-
aktiviteter. Se www.logdo.se  
 

VI SES PÅ BRUKET! 

Sportlovsaktiviteter 9 o 11 mars 
- Vår nya lokal i Ladugården med mjuk 
matta och dämpande textilier står 
öppen för sportlovslediga barn den 9 
och 11 mars kl 11-15. Det kommer att 
vara fri lek och sagostund för 
lågstadiebarn och mammor/pappor.  
”Sagotanten berättar” och efteråt 
finns fika till självkostnadspris. 
 

- Det går att parkera bilen vid 
Rättaregården och ta en skidtur på 
Medelpad Classic spåret. 
 

- Café bruket med loppis är öppet 9, 
11, 12/3 Där finns bl a varm choklad, 
smörgåsar, fikabröd och varmkorv till 
försäljning. 
 

- Två nya grillplatser finns med tillgång 
till ved. 
 

Yoga på Bruket 

Tisdagar 18.30 med Birgitta Lindholm. 
Föranmälan krävs. 
Vår yogalokal finns för uthyrning, se 
hemsidan. 
 

På gång på Bruket bland annat 
• Temakvällar 

• Musikcafé 

• Teater 
www.logdo.se och facebook för 
vidare info. 
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