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Kallelse
årsmöte
med Löa hembygdsförening
i Löa bygdegård
söndagen den 19 mars 2017
klockan 15.00
Sedvanliga
årsmötesförhandlingar
Information om
Hyttans hemligheter i sommar
Vi bjuder på kaffe och tårta

Välkomna!
Jeff Irvine reser inte runt som musiker så mycket numera, utan mer som läkare. Men lusten att
ägna sig mer åt musik finns där och man vet aldrig med Jeff. Rätt som det är blir kanske ett eget
band ett nytt projekt.

En rörlig man fast förankrad i Löa

Kallelse

Jag är lite rörlig av mig.
Det säger Jeff Irvine och menar med det att han aldrig har svårt för att
byta miljö och arbetsplats. Han fungerar lika bra i Afrika och Kina som
i Australien och Thailand. Men det är ändå Löa som är hans fasta bas på
planeten. Han reser gärna ut på äventyrliga och livräddande uppdrag
runt om i världen. Men sen kommer han hem till Löa.
Det började med ett amerikanskt företag
som forskade om hur man på bästa sätt
skulle förvara kärnavfall. Företaget kom
till Stripa på 1970-talet, för att utröna
om bergarten i gruvan där skulle kunna
vara en bra slutförvaringsplats för det
obehagliga radioaktiva avfallet.
Hydrologgeokemisten Jeff Irvine var
med. Han använde ett nytt sätt att mäta
vattenflödet i gruvan och gjorde också en
ordentlig kartläggning av hela gruvan.
För att göra en längre historia kortare
blev det inget kärnavfall i Stripa och där

Årsmöteshandlingar (dagordning, verksamhetsberättelser och
kassarapporter) finns tillgängliga hos Ingela Stark från den 12
mars

dumpades inte heller några bilbatterier,
som senare kom upp som en god idé.
– Egentligen skulle det inte bli mer än
75 ton kärnavfall under hela kärnkraftens
historia i Sverige, som då beräknades till
30 år, berättar Jeff. Det går att hitta bra
sätt att ta hand om det. Men jag gillar inte
om man anvnder det som propaganda för
fortsatt kärnkraft. Kärnkraften ger ren
energi, men är farlig i fel händer.

Forts på sid 3

Löa Fiskevårdsområde
Årsmöte
Söndag 2 april kl 11
i Bygdegården.
Efter årsmötet bjuds det på
kaffe och tårta.

Inbjudan
till årsmöte med
Löa bygdegårdsförening
söndag 5 mars kl 10
i Bygdegården

2 Löa-Bladet

Vinter?
Det blev inte mycket plats kvar att skriva något i den
här rutan. Men vädret den här vintern är ju inte mycket att skriva om, så det kan väl vara lika bra.
Bladen blir lite extra brokiga denna gång. Av ren
sparsamhet använder vi rester av färgat papper, så allt
blir inte i samma färg. Men innehållet blir detsamma
ändå. Håll till godo!
25 februari 2017

Moderna betalningsmöjligheter!
Även en gammal förening kan följa med sin tid. Löa Hembygdsförening har skaffat ett eget swishnummer, enkelt
och snabbt swishar man in medlemsavgift för 2017 på
tel nr 123 597 90 91.
Avgiften är som förut 75 kronor för enskild medlem och 150
kronor för familj. Det går naturligtvis att betala till föreningens
bankgirokonto 133-0331 också om man så föredrar.
Det viktiga är att du talar om för vem eller vilka avgiften
gäller. Får inte alla namn plats mejla

margareta_gustafsson@live.se

Efterlysning
Löa-Bladet har sagt det många gånger förr och gör det igen.
Löa byarkiv är en verklig guldgruva för dem som är det minsta
intresserade av hembygdshistoria. Där finns väldigt mycket intressant att läsa och lära. Men det behövs någon som håller koll
på vad som finns där och som kan hjälpa andra som är på jakt
efter sina släkt- eller gårdsrötter.
Vem är intresserad av att hjälpa till att sköta Löa byarkiv? Anmäl intresse till ordf. Jonas Åby 070 565 88 96

Även Bygdegårdsföreningen
vill förstås ha in årets medlemsavgift från sina medlemmar.
Avgiften här är 50 kr för enskild medlem och 150 kr för familj.
Vill man lämna ett frivilligt bidrag därutöver går det naturligtvis
mycket bra. Bygdegårdsföreningens bankgiro är 5436-9392.
Viktigt för kommunala bidrag är att kunna exakt ange antalet
medlemmar och särskilt ungdomar. Om alla familjemedlemmar
inte får plats på bankgirotalongen, så mejla till
anna.h.bjorkgren@gmail.com och berätta.
Styrelsen påpekar gärna att allt arbete som läggs ner inom
styrelsen och vid aktiviteter av olika slag är helt ideellt. Det är
en fantastisk lokal vi har i byn, som kommer alla löabor till del
på olika sätt. Men den går liksom inte riktigt av sig själv. Det
krävs både arbete och pengar. Välkommen att hjälpa till!

Löa-Bladet
-en tidning för Löa med omnejd
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Året var 1987
*Styrelsen för LUM, Löa Unga Mammor, ställde sina platser
till förfogande i början av året. En markering av att ny kraft
och medlemsengagemang måste till för att hålla liv i den
snart 20-åriga föreningen. Markeringen fungerade och nedläggningshotet avvärjdes. En ny styrelse har axlat uppgiften
att ordna lämpliga aktiviteter för byns yngre barn. Tanken
på att byta namn till LUMP, för att betona att barn också är
pappors angelägenhet, är för närvarande inte aktuell.
*Löa-Revyn drog full publik igen. Denna gång i Vasselhyttans Bygdegård. James Hollingworth - ny i gänget för året
- sjöng Anthem ur Chess, så att Tommy Körberg nästan kunde slänga sig i väggen. Bejublad blev också den klackspark
med vilken James stängde barskåpsdörren i en scen. Ändå
var den inte något väl och länge inövat - den kom som en
ingivelse under andra föreställningen! Och Carl-Gösta Ardesjös suveräna gubbe missade inga poänger i år heller.
*Löa-Boden flyttar till Kopparberg. Agda Ljungberg dog för
en tid sedan och huset är sålt. Karin Ardesjös och Barbro
Gerdtssons klädesaffär flyttar därför till tätorten. Barnkläder
kommer därmed att utgå ur sortimentet och tjejerna satsar istället på jeans, trikåkläder och herrkläder. Det Ljungbergska
huset har köpts av Torbjörn Lies mamma. Ryktet förtäljer
att det är en dam med intresse för bakning och kaffekokning
och Löa-Bladet hoppas med många andra på ett kafé i byn.
*Missionsförsamlingen i Kopparberg, som äger Missionshuset i Löa, tänker sälja huset. Viktigt för missionsförsamlingen är att köparen vill göra lägenheter där och kan lova att
detta Herrans hus icke må förvärldsligas och vanhedras allt
för mycket. En inte helt obefogad ängslan, mången löabo
lär under åren har tittat på det väl belägna gamla huset med
kafé, värdshus eller liknande i blick.

Mycket roligt dyker
upp när man bläddrar
i gamla tidningslägg.
Historien om tjuren
som lät ägaren bada
har vi dock inte
skrivit i Löa-Bladet
om. Vi hittade den i
Bergslagsposten från
början av 1960-talet.
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(Jeff Irvine, forts fr sid 1)
Bilbatterier är inte något sopproblem
numera, menar Jeff. Det är ju bara bly och
svavelsyra. Det kan man ta hand om och
återanvända.

Revyartist i Löa
Amerikanarna åkte hem efter ett år, men
Jeff flyttade tillbaka 1980 och hyrde
ut sig som konsult till andra företag i
geologibranschen. Han bodde ”lite var
stans” i Guldsmedshyttan och Ramsberg,
men så kom han på att han kände fler
människor i Löa och sökte sig hit 1981
och fick hyra Villestorp av Astrid. Han
kom hit med många musikinstrument och
god social kompetens. Rollen som ”byns
jävla utlänning” satt bra i Löa-Revyn.

Ett jobb att prata om
Jeff gillar att lösa problem och som
geokemist finns det en del sådana att ta tag
i. Det trista är att man mycket sällan kan
prata med någon om sitt arbete. Folk vet
ju knappt vad hydrologi är för något, än
mindre geokemi.
En tidigare utbildning i zoologi
hade fört honom till Stora Barriärrevet
i Australien och djur gillar han. Tanken
fanns att slå om till veterinär, men det fick
bli läkare. Det är lättare för en läkare än en
veterinär att få jobb i hela världen.
Så blev det läkarstudier i Uppsala och
Linköping och lite traditionell kinesisk
medicin i Kina också.

Ankare i Löa
Jeff Irvine var sedan distriktsläkare
ett tag innan han gjorde sin AT-tjänst
i Lindesberg. Som färdig läkare blev
han dock inte särskilt stationär. Han
hoppar in på vårdcentraler och andra
vårdinrättningar där hans hjälp behövs
inom och utom landet.
– Men då hade jag i alla fall köpt
Dunderbacken, för att ha ett ordentligt
ankare här i Löa, säger Jeff.
Sonen Rick, född 1993, bidrog väl
också till hemkänslan i Löa.

Blöt av tsunamin
I december 2004 ”blev han lite blöt”. Jeff
råkade nämligen vara i Thailand den där
förfärliga annandagen då tsunamin slog
till. Han skadades alltså inte själv, men
fick som närvarande läkare fullt upp att
göra. Bland annat fick han i uppgift att
rapportera till svenska myndigheter om
sjukvårdsbehovet för de som drabbats.

Jeff hoppas på att fler löabor ska följa hans exempel och satsa på solenergi. När projektet en
gång är slutfört tänker han bo i det här huset. Kanske med vacker utsikt över skogen genom en
hel glasvägg.

KOL och astma inte samma sak
Även inom läkarvetenskapen finns det
problem att lösa. Som Löa-Bladet berättat
om tidigare kom Jeff i kontakt med en
NO-mätare, när han arbetade hos Göran
Falck i Kopparberg, som då studerade
luftrörssjukdomen TWAR. NO står för
Nitric Oxide eller kväveoxid. Genom att
mäta halten av NO i utandningsluften kan
man få ett mått på inflammerade celler i
patientens luftvägar.
Jeff kom på att den här apparaten borde
kunna användas på astma- och KOLpatienter också, för att ordentligt utröna
vilken sorts medicin i vilken dos som bäst
skulle hjälpa den patient det gällde.

Standardiserat tänkande
– Det var då - och är tyvärr fortfarande
- ett alltför standardiserat tänkande vid
det här sjukdomarna, säger Jeff. Alla får
i stort sett samma behandling, fastän det
kanske är så att medicindosen ska dras ner
för några, medan andra behöver en annan
sorts medicin i en annan dos.
Många patienter har tacksamt tagit
emot den hjälp de fått av Jeff och hans idéer
har mött stort intresse vid föreläsningar
han har hållit i Kina och England, Italien,
Tyskland och Schweiz. Men Jeff är lite
ledsen för att svensk sjukvård är så trög i
det här fallet.

Livräddning per jeep
För ett par år sedan var Jeff i Afrika
och räddade många liv. Han var inte

en ”flygande doktor”, men väl en jeep
doktor för Rotary. Uppdraget var att
köra runt i bushen och ge hjälp där det
behövdes. Och behövdes gjorde det ju
överallt. Malariasjuka, döende mammor
efter förlossning i hemmet, enbenta,
svältande, blinda... många, många är det
på den afrikska landsbygden som behöver
sjukvård, men som inte får det och inte
kan ta sig till någon läkarstation.
– Jag vet att jag räddade många liv och
det känns bra, säger Jeff. Men jag vet ju
också att när vår jeep körde därifrån var
läget snart likadant igen.

Tänka annorlunda utan resurser
Utan utbildning och kunskap bland
lokalbefolkningen kan man inte hoppas på
stor förbättring, menar Jeff. Han startade
därför ett projekt för att utbilda och
informera om vad sjukdomar beror på och
vad man själv kan göra.
– Jag föreläste om hur antibiotika ska
användas och försökte överhuvudtaget ge
hjälp till självhjälp så mycket jag kunde.
– Man måste tänka på ett helt annat
sätt där nere än på en svensk välutrustad
och ren klinik, säger Jeff och berättar
att han hade mycket god hjälp av Moa
Gunnarsson. Hon var inte med i Afrika,
men hade ändå förmåga att tänka på det
sätt som behövdes för att ge goda råd och
förslag om hur man gör där det inte finns
elektricitet, inte rent vatten och nästan
inga resurser alls för att bedriva sjukvård.

E
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Solenergi för framtiden
För tillfället är Jeff hemma i Löa igen och
på skolan är man glad åt att kunna ha en
skolläkare där. Annars ägnar Jeff gärna sin
tid åt sitt senaste projekt: solenergi.
– Jag funderade över vad det är som
kommer att behövas i framtiden, säger
Jeff och kom på att det är solenergi. Då
tänkte jag att det är väl lika bra att försöka
få fram lite lokala kunskaper om hur detta
ska ordnas.
Det mindre huset vid Åtorp, där Jeff
bor nu, har således försetts med solpaneler
på taket. Stefan Westman har hjälpt till att
få dit dem. Sune Johansson har fått se till
att bli godkänd som elektriker som växlar
över likströmmen från solcellerna till
växelström som skickas ut på nätet.

Bo i glashus?
Och det vetesjutton om inte Jeff sa
någonting om att det behövs någon slags
telefon i stora huset, som kan meddela
lillhuset när det behövs mer el där uppe?

Det är inte bara att sätta upp en sådan där
glasskiva på taket om man vill få el med
solens hjälp. Så mycket har i alla fall LöaBladet förstått.
– För närvarande producerar jag mer
el än vad jag förbrukar och kan lagra,
berättar Jeff och därför måste jag sälja en
del till det stora elnätet.
Jeffs tanke är nog att han så småningom
ska göra om det lilla huset till sitt eget
boende och hyra ut det större. Han har ”lite
idéer”, så det kanske blir en hel glasvägg i
solcellshuset.
– Men mina projekt brukar inte gå fort
fram, påpekar Jeff.

Håll musiken i gång!
Musiken är också en del av Jeff Irvines liv.
Han började spela piano vid fem års ålder
och nu finns där såväl basfiol som gitarrer
och banjo runt om pianot.
Han spelade lite i band förut, men
när Rick föddes var det inte riktig läge
att vara ute och spela varje helg. Men det

Det är inte bara att sätta upp glassksivor på
taket för att få energi av solen. Men med hjälp
av alla de här manickerna får Jeff nu mer el
än vad han gör av med och kan spara.

argumentet finns ju inte kvar, Rick har
hunnit fylla 24. Och lite rycker det allt i
spelfingrarna på Jeff, även om han själv
inte tycker att det låter så bra, utan ständig
övning. Man måste hålla musiken igång.
Christian Dam är en spelkompis nu och
visst såg vi väl Jeff på Åkaféet här för
leden med både basfiol och banjo? Löa
kommer säkert att höra av honom på något
sätt igen.

Sofia reser för syns skull
Glasögon är inte alltid en modedetalj. Färg och form är inte viktigast
för alla. Glasögon är för väldigt
många människor möjligheten att
kunna arbeta och att kunna gå i
skolan. I länder där fattigdomen
är stor och möjligheterna till en
ordentlig synundersökning närmast
obefintlig - där kan lyckan ligga i
ett par glasögon.
Det är detta den ideella organisationen Vision For All, VFA, tar fasta på. VFA vill
göra det möjligt också för de allra fattigaste att kunna studera och arbeta. Organisationen samlar in begagnade glasögon
i Sverige, mäter upp och rengör dem och
skickar sedan ut optiker och assistenter till
behövande områden, för att göra synundersökningar och dela ut glasögon till dem
som bäst behöver.
Projektet stöds av Lions, Optikerförbundet, Karolinska Institutet och flera
synorganisationer. Resorna för att dela ut
glasögonen går främst till Syd- och Centralamerika, men också Afrika. Fem till
åtta personer, varav hälften optiker, deltar
i varje givargrupp och de arbetar helt ideellt.
Den 11 april går en sådan resa till Guatemala och då kommer Sofia Elvenäs från
Löa att vara med.

Sofia läser nu till optiker på Karolinska
Institutet i Stockholm och hon kommer att
ha med sig en bunt glasögon insamlade i
Löa. Ni som följt Löa-Bloggen vet att det
finns en låda i Dalvikskvarns entré, där
man gärna får lämna sina gamla brillor.

Nytt ljus över Löa

Ett led i optikerutbildningen
– Det ska bli så spännande, tycker Sofia.
Resan har varit bestämd ganska länge och
nu känns det bra att den äntligen blir av.
Att få vara med och hjälpa människor på
det här sättet är viktigt förstås, men att få
komma till ett nytt och spännande land är
ju en upplevelse i sig. Vi kommer att vara
där över påsk och det är en helg som firas
alldeles speciellt med stora processioner
och så.
Sofia är medveten om att miljöarbete,
kvinnor och mänskliga rättigheter inte precis sätts i högsäte i Guatemala, men också
därför kan ju glasögonprojektet kännas
som en god insats.
Resan är ett led i optikerutbildningen.
Färdig optiker räknar Sofia med att bli till
sommaren, men i höst fortsätter hon nog
en specialistutbildning.
– Det blir lite mer sjukvårdsinriktad
optik då, berättar Sofia och jag kommer att
få större möjligheter att jobba med barn
och det är det jag helst vill.

Ingen har väl undgått att lägga märke till ljuset som sprider sig över
de centrala delarna av byn och det
sken som bländar när man närmar
sig hockeyplan.
Bakom denna lysande insats ligger Löasportklubb som genom idogt
arbete, ideella insatser och tacksamma bidrag från Sparbanksstiftelsen
såväl som från Lindesbergs kommun har köpt och monterat en ny
högmastbelysning till en kostnad av
inte mindre än 241 000 kronor!
Detta var en behövlig investering då den gamla belysningen har
suttit vid plan i 35 år och den var
redan då i begagnat skick efter att
suttit vid Råsshallens hockeyrink i
många år. Så nu får vi hoppas på en
kall och sen vår så vi både kan nyttja och njuta av det fantastiska ljuset
så länge det går!
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En littraKUL
vecka
i Bygdegården
Det är väl ingen konst att läsa. Så
heter Bygdegårdarnas Riksförbunds läsfrämjande projekt, som
ursprungligen startades med finansiering av Postkodlotteriets Kulturstiftelse och som nu stöds av Kulturrådet med flera sponsorer. Släpkärran med böcker och material,
för att bygga upp en mysig läsmiljö
för både barn och vuxna har nu
under drygt två år körts runt till ett
flertal Bygdegårdar i landet.
I Löa genomfördes en littraKULvecka 1318 februari. Läsaktiviteterna avlöste varandra under veckan. Bokcafé, boksamtal,
film, allmän lässtund, berättarverkstad,
start av bokcirkel, skaparverkstad, låtskrivarverkstad och bokfrukost är sådant som
förhoppningsvis fått igång läslusten i byn.
Tyvärr blev det lite knappt om tid när
Löa Bygdegård fick besked om att böckerna var på väg, så någon ordentlig förhandsinformation om projektet hanns inte
med och vuxna besökare blev väl inte fullt
så många som man hade hoppats. Men
Bygdegården samarbetade med skolan
och många skolbarn har i alla fall på olika
sätt fått en inblick i läsandets värld.

trycket där hemma fick ta dit så många
böcker man ville och låta bli att ta med
någon annan hem.
Den här lånbytarverksamheten kommer också att fortsätta. Bokholken eller
Lärlingen som den nu kallas, kommer att
ställas upp i entrén till Dalvikskvarn. Dit
kan man alltså gå om man vill hitta något
nytt att läsa och lägga dit något utläst istället.
Bygdegårdsföreningen kallade lådan
med bytesböcker för bokholk i sitt presentationsprogram, men utlöste samtidigt
en tävling om ett bättre namn. Cassandra
Söderlunds förslag Lärlingen - man lär sig
ju via läsning - vann.

Selmas saga
I berättelseverkstaden på onsdagseftermiddagen, fick barnen verka fram
egna berättelser med en bild som utgångspunkt. Det är ju ofta så en berättelse blir till. Man ser något spännande och vill berätta hur det blev så.
Selma Nordenfelt, 7 år, fastnade för
den här bilden och berättade följande
saga om den. Tyvätt ger väl Löa-Bladets tryck inte rättvisa åt bildens solnedgångsfärger. Men även läsaren får
väl ha lite fantasi då!

Det magiska hjärtat
Det var en gång en kille och en tjej
som var magiska, men de visste inte
om det.
En kväll gick de ut vid solnedgången och då tänkte de rita ett hjärta. Då
hoppade de och skulle göra high-five,
men istället tänkte de i huvudet att de
gjorde ett hjärta och då blev det ett.
Från den dagen kunde de göra jättemånga magiska saker. De kunde gå in
i portaler till en annan värld.

Böcker att byta eller låna
Möjlighet att lånbyta böcker fanns det
också. Ta med dig tio egna böcker och ta
tio andra ur bokholken istället. Fast man
kunde förstås ta med färre än tio böcker
och de som bara ville lätta lite på över-

En kurs
för dig?
Har du funderingar på att skaffa
höns? Eller kanske får eller en ko?
Då är det nog klokt att gå med på
den kurs som ordnas av Gröna

Angelina och Cassandra Söderlund tycker att
det är kul med böcker.

Ånäs 25-26 mars. Husdjursagronom Björn Johansson kommer då
att berätta om allt det man behöver
tänka på. Allt ifrån vad lagen säger
till vad man behöver och hur man
hanterar djur på ett djurvänligt sätt.
Tel 0580-300 30 eller mejla
info@anas,nu

Hallå företagare!
Hur många är ni?
För 30 år sedan gjorde Löa-Bladet
en lista över företag och arbetstillfällen i byn. Hembygdsförening
vill ha hjälp med att uppdatera den
listan nu. Sök på nätet ”Löa – en
by i Bergslagen” och kolla uppgifterna om ditt företag. Om du vill
ändra något – maila
jonas.aby@telia.com eller
margareta_gustafsson@live.se
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och tas bort, när den tillfälliga tiden gått
ut.
Hälsoskyddsenheten behövde också
kompletterande uppgifter om hur företaget tänkt kring den enskilda avloppsanläggning, som man också sökt tillstånd för.
Läget är i stort sett detsamma nu. En del
kompletterande uppgifter har kommit in,
men inte tillräckligt.
– De uppgifter Bygglogistik lämnat är
fortfarande för knapphändiga, säger Fredrik Forsberg på hälsoskyddsenheten. Jag
måste veta mer för att kunna ta ställning
till den tänkta avloppsanläggningen.

Grannarnas synpunkter

Spökhuset står som förut
Den här bilden har vi haft med i
Löa-Bladet ett par gånger förut.
Men vi kan ta samma bild en gång
till. Huset har i alla fall inte förändrats ett endaste dugg sedan vi
senast visade det i maj 2016.
Ägare till huset, Västra Löa 5:3, är
Bygglogistik & Konstruktion i Stockholm
AB. Turerna kring huset och bygglovsansökan för bostäder i flyttbara moduler, har
som Löa-Bladet berättat varit många.
Då i maj hade Bygglogistik fått nej till
bygglov, men lämnat in en ny ansökan om
tillfälligt bygglov för två drygt 40 meter

långa bostadsriggar i två plan, med 22 rum
med dusch och toalett i varje plan. Gemensamt kök och samlingsrum var planerat till
änden på varje våningsplan.

Kompletteringar behövs
Ett tillfälligt bygglov gäller i fem år, men
kan förlängas till max 15 år. Men Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (som
numera heter Samhällsbyggnad Bergslagen) behövde kompletterande uppgifter av
ansökningen för att kunna ta ställning till
bygglovsärendet.
Bland annat måste företaget ordentlig
beskriva hur husen sedan ska monteras ner

Innan Samhällsbyggnad Bergslagen tar
ställning till bygglovet ska också grannfastigheter få möjlighet att yttra sig. Ett
brev gick också ut i slutet av januari i år
med uppmaning till grannarna att komma
in med synpunkter.
– Det betyder inte att vi är så mycket
närmare ett beslut i frågan, säger byggnadsinspektör Maria Draxler till Löa-Bladet, vi saknar fortfarande kompletterande
uppgifter från Bygglogistik. Men nu vill vi
samla ihop allt som ska ligga till grund för
vår bedömning. Grannarna har inte beslutanderätt i frågan, men deras synpunkter
beaktas i den slutliga bedömningen.
Enligt Maria Draxler kommer det här
ärendet förmodligen att tas upp i den politiskt tillsatta byggnadsnämnden. Annars
brukar bygglovsärenden skötas på delegation av förvaltningens tjänstemän i Lindesberg.

Det finns andra mindre förfallna hus till salu i Löa
SÅ

LD

Västra Löa 420
Äldre löabor säger kanske fortfarande
Ahlströms eller Elströms, strax bredvid
badplatsen i Norrsjön.
Sjötomten är 3 350 m2 stor och boarean
170 m2 fördelat på 5 rum. Byggår 1928
Priset ligger nu på 2 200 000 kr

Östra Löa Samuelsdal 423
Släktgård från 1800-talet med mark ned
till badbara Kölsjöån. Mycket vackert
läge i Löa. Gångavstånd till Sörsjön och
Norrsjön. Nära Löa Hytta. Så skriver
mäklaren enl Bovision. Bostadsyta 250
m2, 8 rum. Begärt pris: 3 250 000 kr.

Västra Löa 141
I december 2014 berättad Löa-Bladet att
Åse och Jonny Gustavsson höll på att
bygga ett stall för sina två hästar. Med
barna utflugna och ingen som delar hästintresset börjar det kännas för mycket. De
vill till något mindre och säljer sin ”hästgård i attraktiva landsbygdsidyllen Löa”
Fem rum, 138 m2 Pris: 1 700 00 kr
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Löabor
blir vikingar
Lasse Larsson och Rolf Elmström var båda med och spelade i Bergslagsspelens teater
Smidda planer i hyttan i somras. Tydligen fick de lite blodad
tand av skådespeleriet, för nu
ska båda två vara med i vikingafilmen Nordfolk, som ska
spelas in i sommar.

Carl-Eric Persson är mycket nöjd med det arbete som Per Gunnarsson, Pontus
Gunnarsson och Jonas Arvidsson gör för att förvandla kolhuset till biljettkontor och
artistloge utan att det syns.

Kolhus blir biljettkontor
Hyttans Hemligheter blir allt verkligare. Det östra kolhuset mitt emot
hyttan har snart förvandlats till
biljettkontor, informations- och utställningslokal samt artistloge. Det
är inte någonting som syns utanpå.
Hyttans kulturminnesskyddade
miljö får inte ändras.
Men att inuti fixa till en bra startplats för
den teatervandring som besökare kan göra
här i sommar går bra.
Gunnarssons Bygg med pappa Per som
bas och sonen Pontus och systersonen Jonas Arvidsson som medhjälpare har snickrat och sågat och hamrat där ett tag.
Förhoppningen är att det ska gå att få
in toaletter också, men då måste man hitta
mer pengar någonstans först.
Som vi berättade i förra numret av
Löa-Bladet är Hyttans Hemligheter en alldeles speciell sorts teater. Publiken sitter
inte still, utan går runt på egen hand och
möter under vägen, personer som kommer
att berätta och spela upp små teaterföreställningar, för att visa hur arbetet här gick
till en gång.

ström delar på rollen som smed och Monica Ivarsson, Gunilla Råstock, Mona Ek,
Molly Lindin-Bäcklund och Lina Ericsson
turas om i den kvinnliga rollen.
Feriepraktikanter från Lindesberg och
Ljusnarsberg kommer också att hållas sysselsatta.

Film och leksaker
Premiär blir den 1 juli och hyttan blir sedan öppen för teaterbesök varje dag utom
måndagar, kl 11 - 15 fram till den 13 augusti.
Filmad teater kommer också att finnas
tillgänglig för besökarna. Towe Dam har
klippt ihop en film från Trollstigen, som
tidigare var sommarens teaterevenemang i
Löa. Den kommer att visas inne i museet.
En lekhörna där barn kan få bekanta sig
med lite äldre leksaker som styltor, tunnband, trädockor mm planeras också.

Skådespelarna snart samlade
Ensemblen börjar bli fulltalig. Daniel
Epstein från Stockholm kommer att spela luffare. Christian Dam och Rolf Elm-

Men inuti kommer det ju inte att precis se ut
som ett kolhus längre.

– Jag vet egentligen inte alls vad det
är jag har gett mig in på säger, Lasse,
men jag tycker det är kul att göra saker som man inte vill. Egentligen är
det förfärligt att visa upp sig på scen
eller i en film så här, men när man väl
har gjort det - har tagit språnget från
bergskammen i ett base jump - då
känns det ganska bra. Jag tror att det
är nyttigt.

Äventyret lockar
Rolf har inte heller så stor koll på vad
det är för film han ska vara med i, men
han har lockats av äventyret han också.
Löa-Bladet får tag i filmens regissör William Nordqvist i Nora. Han
berättar att tanken är att göra en realistisk skildring av vikingatiden, men
att samtidigt berätta en spännande
historia. Det ska bli en spelfilm, som
ska visas på biografer i Örebro, Nora
och Gävle. Kanske kan det också bli
en serie för TV.

Egentillverkat
Ett 30-tal personer jobbar med filmen
och vad som är viktigt är att kostymer
och rekvisita är till största delen egentillverkat. Zarah Windh är kostymör
och hon vet hur folk klädde sig på vikingatiden och ser till att hon får de
rätta tygerna till de kostymer hon syr.
Yxor, smycken och verktyg tillverkas
i en smedja i Stripa.
Inspelningen kommer att ske med
början i maj runt Gusselby och Nora,
där det finns naturreservat. Det gäller
ju att hitta skog som ser ut som den
gjorde på vikingatiden!
Under ett par veckor i sommar
sker inspelning i Årsunda Vikingagård utanför Gävle. Sommaren 2018
ska det förhoppningsvis bli premiär.
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Detta ser vi fram emot!
Ett magasin fullt med planer och aktiviteter

På väg
ur vintersömnen
En sak vet vi säkert. Det tar mycket
längre tid än vad vi hade räknat med
att få igång Åkaféet och göra det så
som vi och löaborna vill ha det.
Det säger Katarina Malmqvist, som har
fullt upp med att planera, tänka och fundera på hur hon och Peter bäst ska göra.
– Jag skrev på bloggen att vi skulle
öppna till sportlovet, men det gick tyvärr
inte. Nu tänker jag inte säga något om när
vi ska öppna, förrän jag säkert vet.
Men visst ska det bli ett nytt kafé i Löa
så småningom. Och inte bara kaffe med
hembakt. Katarina säger sig ha insett att
enklare lunchrätter är nog vad löaborna
vill ha också. Soppa, paj, chiliconcarne
och lite sådant. Det ska det bli!

Eva och Carl-Eric är förstås i full färd med att planera för sommarens aktiviteter på
Perssons Magasin. Start för säsongen blir det den 3 juni och sedan håller de på till
27 augusti. Gruppresor med buss kan eventuellt förlänga säsongen lite grand och
Julmarknad blir det den 25–26 nov och 2–3 dec.
Öppettider är lördag-söndag kl. 12-17 före midsommar och efter den 13 aug. Där
emellan är det öppet onsdag-söndag kl. 12-17.
Familjeveckorna kommer i år att vara veck 26 och 27 och en extra rolig skattjakt
för barnen får premiär den 28 juni. Trädgårdsvandringen med konst får vernissage i
samband med Kulturglimtar den 1 juli.
Konst inomhus blir det i tre olika omgångar. Bengt Bjurström, Karlskoga, Anna
Carlsson, Borlänge och Ewa-Marie Kärrhammar, Frövi delar på den första perioden.
Sedan kommer Christine Tomtlund, Grängesberg och Saide Jonsson, Karlskoga och
Ulla Perlid, Dyltabruk.
För den sista perioden är Janina Stoor, Nordanstig och Marie Heggeman, Örebro,
inbokade. Då finns ännu plats i lilla rummet och vill fler vara med att ställa ut går det att
ordna i kaféet också.
Vårpickning i hyttan, Löafesten 27/5, Nostalgidag med bil och mc i juni,
midsommardans och båtkarneval 29/7 är mer att se fram emot. Håll koll
på bloggen!

Ny chans för Barnbyar

Något att se
fram emot?

Ökad
muskelmassa i byn
Före utbyggnaden av gymmet tränade
cirka 20 personer där och nu med fräscha och större lokaler är det ett drygt
60 tal som trimmar musklerna inför
sommaren! Och att Löa är en aktiv by
råder ingen tvekan. Sportklubben bedriver förutom gymmet även 7 aktiviteter i veckan i Bygdegården. Vill du
veta mer om dessa aktiviteter besök då
deras hemsida loask.se

Snart är det vår!
Bygdegårdsföreningen står för valborgsmässofirandet i Löa. Brasan blir på sågbacken liksom de senaste åren, Firandet
börjar kl 19 med försäljning av kaffe, korv
och lotterier. Vårelden tänds kl 20, vårtalaren talar och Ramsbergs kyrkokör sjunger
alla de välkända vårsångerna för oss. Och
sedan blir det avslutning med fyrverkeri.

Men inte vilket dundrande fyrverkeri som
helst, utan ett ljudlöst sådant!! Det är nog
inte bara hundar som tackar för det.
En säkert uppskattad, men dyrare nyhet.
Bygdegårdsföreningen välkomnar sponsorer och tar gärna emot skänkta priser till
lotterierna. Ring Johnny N 070 2118366
eller Micke S 070 5333802 om du vill bidra till det ljudlösa.

Ni som missade Stiko Per förra sommaren
när han spelade i hyttan har nu chansen
igen att få lyssna på honom. Stiko Per
Larsson är den vandrande spelmannen,
som går land och rike kring och samlar in
pengar till SOS Barnbyar då ha gör halt
och spelar någon stans. Han har även givit
ut en del skivor och går även att lyssna till
på You Tube.
Måndagen den 29 maj kommer han.
Boka in dagen så kommer mer information och tid med mera på bloggen

Pubafton
i Löa Bygdegård 11 mars kl 20-02
DJ Michael Collin
Entré för kl 21: 75 kr
inkl öl eller ett glas vin.
Entré efter kl 21: 150 kr
Endast kontant betalning!
Toast Pizzaslice Korv

