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Vintern går mot vår! 

 

Café Bruket med loppis har varit öppet 

på helgerna under februari och mars. 

Skoteråkare kan köra från skoterleden 

ända fram till dörren och skidspår går 

också ända fram till dörren. Caféet har 

varit välbesökt och vi har serverat bl a 

varm choklad, smörgås, toast, och kaffe 

med dopp. Under sportlovet 

arrangerades sagostund och fri lek i 

yogalokalen.  

Särskilt skönt har det varit att sitta ute i 

solen på det nya däcket på baksidan av 

Ladugården.  

Intäkten från Café Bruket under v 10 har 

oavkortat skänkts till behövande i 

krigets Ukraina. 

Nu är caféet stängt men välkommen 

med eget fika och njuta av den fina 

platsen på baksidan av Ladugården eller 

grilla vid någon av våra fina grillplatser. 

 

Väl mött på Bruket i vår! 

Lögdödagen 2/7 
 

Lögdödagen 2/7 2022 kommer  

att gå av stapeln i år om inget 

oberäknat inträffar. Flera Knallar 

är redan bokade och för att  

försöka motverka Höstmarknadens 

trafikstockning kommer vi att 

erbjuda ytterligare 

parkeringsmöjligheter. 

VÄLKOMMEN  

till sommarens höjdpunkt! 

------------------------------- 

HISTORISKA RUTAN 

I den här rutan kommer att ges 
tillbakablickar på Lögdös 
utveckling från jordbruksbygd 
till industricentrum. 
Efter industrins nedläggning 
återgår bygden till stor-
jordbruk och senare till 
kulturreservat. 
Information kommer att 
inhämtas från faktalitteratur 
med text och bilder. 
Detta för att du som är läsare 
av Lögdöbladet skall få en 
bakgrund och en förståelse för 
våra föregångares arbete, liv 
och vedermödor. 
Redaktionen hoppas att vi skall 
väcka ditt intresse för Bruket 
och vilja lära dig mer. 

I nästa nummer börjar vi med 
” Hur började det hela?” 

Temakväll på Bruket 

6 april 18.30-20.00 
Vi träffas och pratar om odling 

och trädgård med Kristina King. 

Kom till oss för trevlig samvaro 

och kaffe med dopp! 

17/4 Påsklunch efter gudstjänst i  

          Lögdö kyrkan 

15/5 Medlemsmöte med städdag 

         10.00 

29/5 Öppet Bruk med 

          Bakluckeloppis 

26/6 Utomhusteater,  

          Det stora 50-års-kalaset 

Tisdagar -   Yoga på Bruket 18.30 

Onsdagar - Öppet Hus/  

                     Temakvällar 18.30 

Torsdagar - Vävstugan 17.30 

Söndagar – Ridakademin tränar 

 

Vi jobbar med vår hemsida och där 

har vi nu utökade 

uthyrningsmöjligheter och justerad 

prislista fr o m januari 2022.  

 

Lögdö Bruks kulturarv 

Vill du vara med oss och vårda 

Lögdö Bruks kulturhistoriska miljö 

och skapa en tillgänglig mötesplats 

för alla åldrar så är du varmt 

välkommen att kontakta oss. 

       Kontakt Lögdö Bruk 

       Intresseförening 

• Telefon: 060-17 17 00 

• E-post: info@logdo.se 

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