
Nedanstående är de förslag som diskuterades när en logga skull tas fram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Förslagsställare till ovanstående Börje Nilsson. Teletekniker på 
dåvarande Telub. Aktiv vid klubbens bildande. 

    

 

Förslag från Dage Asplund      
ICA handlare/konstnär. 

Dage var också aktiv vid bildande 
av klubben. Styrelseledamot i 
klubben i ”tidernas begynnelse” 

Förslag från Liza Sundin.                   
Illustratör vid dåvarande Telub 

Ett gemensamt förslag från Liza och 
Börje. Liza rita Börje stod för ide’n 

  

Vem som står för nedanstående fem förslag är en gåta ??? 

 

Det här blev resultatet 
efter Börje:s vidare ut-
veckling. Verkligen bra! 

 



Gåtan kring vår Logga                                                                            

 

  

 

 

Bakgrund 

Det första underlaget kring min skrivning om klubbens Historik, överlämnade jag till vår klubbchef 
Patric den 13 april -21. Underlaget bestod av en pärm samt ett digitalt underlag. I samband med 
detta uppstod följande dialog: ”Jag ser att du har använt den gamla loggan säger Patric, det finns 
två. Lite förvånad säger jag, beskriv skillnaden? Jag upptäckte detta när vi skulle beställa grejer till 
shopen, berättar Patric”.  

Skillnaden var att grunden på huset som finns i loggan var röd i den ena loggan och vit i den andra. 
Jag utgick från att den som satt vid infarten var riktig, säger Patric. Någon hade också sagt till 
Patrick att Arboga Rådhus inte har en röd sockel. Så det måste vara rätt att använda loggan där 
huset har en vit grund.                                                                

Jag blev lite nyfiken och ställde mig själv frågan hur kommer det här sig. Vad är historien kring vår 
logga.                                                                                                                                                             
Hittade i mina ”gömmor” underlag som diskuterades i samband med skapande av loggan.               
Se Blad 2. Jag kunde vidare konstatera att vi har minst tre varianter i omlopp. Börje Nilsson fick 
uppdraget att utveckla sina förslag vidare och då även ta stöd av de övriga förslagen. Diskussion 
skedde även med dåvarande Arbogaföretaget ”ART reklam”. 

I skrivande stund var det i hög grad lämpligt att kolla med Börje om hans uppfattning. ”I grunden 
var min uppfattning att jag ville spegla Arboga och dess karaktär, där är kyrkan central. Vad har vi 
på Haketorp?  Jo ett riktigt kulturhus (nuvarande Juniorhuset) som jag vill ha med, förutom det så 
ville jag spegla golfbanan, berättar Börje.”                                                                                                           
Vet du Börje hur det kom sig att vi plötsligt fick en vit grund i vår logga, var min nästa fråga och när 
det hände? Nej det vet jag inte svarar Börje. 

Kan det ha varit så att när klubben skulle ta fram en skylt/motsvarande, så uppstod en diskussion 
om Rådhusets utformning med skylttillverkaren och klubbens representant.  Man ”rättade då till” 
så det blev en vit grund på Rådhuset. Man trodde helt enkelt att det var Rådhuset som var med i 
vår logga!                                                                                                                                                                        
Men exakt hur det kom sig, och när, att Rådhuset blev en del av vår logga förblir nog en Gåta. Det 
mesta pekar på att det skedde i början på -90 talet. 

Hur eller hur så får vi leva med att vi har - i omlopp - en mycket trevlig logga dessutom i flera 
varianter. Men visst kan man fundera över om det är Kommunens Rådhus eller ”vårt” ”kulturhus” 
som skall ingå i vår logga. 

Leif Lindberg     2021-04-16 

    


