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En bro för hemlighets skull
Har ni sett! Plötsligt har det kommit en ny bro över ån från husvagnsparkeringen. Och där på andra sidan på sågbacken finns ett nytt litet hus.
Men nej, det är inte ett sådant där småhus som vi berättade om i förra
Löa-Bladet som står färdigt nu. Det är en kolarkoja, där man kan träffa
Mira-Maja i sommar.
De som vill försöka avslöja hyttans hemligheter i år, kommer att med hjälp av ett
handlöst spöke och en karta ledas på en
lite längre tur i och runt hyttan. På vägen
möter man olika figurer som kan berätta
en del om hyttans historia och, om man
har tur, dela ut några krumelutter som kan
hjälpa till att avslöja hemligheterna.

Gående publik
Upplägget på den här speciella teatern är
alltså ungefär detsamma som förra året.

Publiken går runt till olika spelplatser och
får av de personer de träffar där lära sig
om järnhanteringen och dess betydelse
för Löa och Bergslagen samtidigt som det
händer mycket spännande saker på vägen.
Kanske hör du en katt som jamar. Men
var glad om du inte ser den! Att se en
spökkatt betyder otur. En liten mus kan
man dock både se och höra hos Luffaren
Fargo, som finns i råstu´n, där det smälta
järnet en gång rann ut från masugnen. Ett
häftigt skådespel!

Vem vågar öppna kofferten?
Hos smeden får man kanske hjälpa till att
hamra på järnet som värmts på ässjan, för
att det ska bli mjukt och gå att forma. Och
har ni sett?! Här blev det till en krumelutt!
Läbbigast är nog att krypa in i blåshuset.
Det är bara de modigaste som vågar öppna
locket på kofferten som står där inne...
Hur det hela slutar kan Löa-Bladet inte
berätta, då skulle vi avslöja hyttans stora
Hemlighet.

Klass 6 säljer fika och Löa
kultursällskap står för musik
och ringdans.
Varmt välkomna!
Helena Brusell har, liksom tidigare år,
skrivit manus. Hon berättade själv vid kollationeringen inför sommarens spel att det
nästan bara är ett ”skelettmanus”. Mycket plats ges för lekfulla improvisationer i
samspel med publiken.
– Jag tror att vi tillsammans ska göra
någonting otroligt och fantastiskt, något som barnen ska minnas i hela sitt liv,
hoppades Helena.

Många engagerade
Sammanlag ett 40-tal personer med skådespelare, amatörer, statister, barn, marknadsförare med fler engageras av årets
Hemligheter. Löa-Bladet noterar särskilt
att Maria Lindstedt är med igen. Såsom
hon varit under de 40 år som det givits någon form av bygdeteater i Löa.
Premiären blir den 6 juli och man spelar till och med den 5 augusti, alla dagar
kl 11-15 utom måndagar. En publikgrupp
släpps iväg var 20:e minut. Rundvandringen tar ca en timme. Biljetter 100 kr kan
bokas på www.hyttanshemligheter.se eller
köpas på plats.
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Vita blad

I förra numret av Löa-Bladet (som
kom ut den 6 mars) gnällde vi lite
grand över stora snömassor, isande
snålblåst och 20 minusgrader. Men vi
hoppades ändå att det skulle komma
en sommar, då Löa och hela naturen skulle slå ut i
full blom. Och si! Det gjorde det ju. Plötsligt och
häftigt slog sommaren till och gav knappast plats för
någon vår.
Maj blev den varmaste månaden i mannaminne
(förmodligen även i kvinnominne) och nu är det
torkan vi gnäller över istället.
Faran för skogsbränder är stor och de trevliga
grillpartyn många tidningar lockar med bör inte
bli av. Särskilt bönderna längtar förstås efter mer
regn, men ännu är det ingen som ropar katastrof! i
Löabygden, även om säden brådmognar på alldeles
för korta strån.
Vem vet, i nästa nummer av Löa-Bladet kanske
vi gnäller över en sällsynt blöt och trist sommar.
Klimatet har ju en tendens att förändra sig.
Men tiden pinnar på lika oföränderligt fort.
Snart är det midsommar och Löa-Bladets redaktion
kom plötsligt på att ska vi hinna få ut ett blad före
midsommar måste vi göra det NU! Någon tid att åka
och handla färgade papper gives inte. Det får bli ett
vitt Löa-Bladet denna gång. Håll till godo!
18 juni 2018

Årsmöte för 41:a gången
Hembygdsföreningens årsmöte blev i vanlig ordning ett lugt och
sansat möte, utan häftiga diskussioner och och dispyter,
Medlemsavgiften för nästa år blir oförändrat 75 kr för enskild
medlem och 150 kr per familj.
Styrelsen ser efter om- och nyval ut så här:
Ordförande:
Rolf Elmström
Sekreterare:
Kalle Söderlund
Kassör:
Margareta Gustafsson
Ordinarie
ledamöter:
Helena Wallin
Jonas Åby
Ingrid Davidsson Swed
Suppleanter:
Eva Mäkelä, Ingela Stark
Enligt ett förslag från styrelsen ska en arbetsgrupp för Hyttans
hemligheter bildas, för att diskutera om detta projekt ska drivas
som en egen förening, istället för en sektion inom Hembygdsföreningen.
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– en tidning för Löa med omnejd
Utgiven av Löa Hembygdsförening

Vill du ha
en andel i hyttan?
När Löa hyttelag bildades på Gustav
Vasas tid fördelade man 100 andelar på
11 bergsmän. Andelarna var knutna till
bergsmansgårdarna och kunde inte säljas
för sig. Därför har de gamla bergsmansgårdarna fortfarande andelar i hyttan. När hyttan lades ner 1907
beslöt hyttstämman att hyttelaget skulle finnas kvar.
Kvarnen och sågen var också andelsägda. 2006 köpte hyttelaget sågen av hembygdsföreningen för 1 krona och kvarnen
fusionerades med hyttan. Hyttans 100 andelar värderades till
90% och kvarnens till 10% vid beräkning av de nya 100 andelarna.
Hyttan byggnadsminnesförklarades 1970 och 2003 inkluderades kvarnen och sågen i skyddsbestämmelserna.
Att vara andelsägare idag innebär att man vid hyttstämman
varje år kan vara med och besluta om renoveringar och aktiviteter vid kvarnen, sågen och hyttan, En ättling till hyttfogden
Anders Eriksson på Vesterby donerade sin kvarlåtenskap i form
av aktier till hyttan, så ekonomin är god.
Av de 100 andelarna i hyttelaget äger VB Kraft AB ( tidigare
Gränges) 59 3/7. Övriga 30 andelsägare har mellan ¼ och 7
andelar. 2004 tilldelades 7 intresserade Löabor ¼ andel vardera.
Att VB Kraft AB har andelar beror på att de ville ha beslutanderätt över vattnet. De äger bl.a. kraftstationerna i Löa,
Kölsjön och Flögfors.
Vid hyttstämman i juni 2018 erbjöd VB Kraft AB att 9 av
deras andelar erbjuds personer med intresse för hyttan, kvarnen
och sågen. Den som är Intresserad av att överta andelar anmäler
detta till hyttfogde Margareta Gustafsson 070 278 40 52 eller
margareta_gustafsson@live.se Hyttelagets styrelse gör sedan
fördelningen.

Hembygdsföreningen
skyddar dina personuppgifter
Löa hembygdsförenings policy gällande GDPR (The general
Data Protection Regulation)
* Styrelsen är personuppgiftsansvarig
* Löa hembygdsförening samlar endast in uppgifter om namn
och adress till vårt databaserade medlemsregister samt för att
kunna skicka Löabladet till de medlemmar som inte bor i Löa.
* Föreningens kassör samt Löabladets redaktion har tillgång till
adressuppgifterna.
* Föreningen hämtar adressuppgifter från bankkontoinsättningar,
hitta.se och eniro.se
* Uppgifterna uppdateras vid behov.
* Personuppgifterna raderas om en medlem inte betalat avgift de
senaste två åren.
Kontaktuppgifter: Löa hembygdsförening ordförande Rolf
Elmström 070- 946 42 93
kassör Margareta Gustafsson 070 278 40 52 (e-post, se ovan)
Redaktion:
Stina Gottliebsson, Björknäs, 302 55 el 070 676 09 07
Emma Westman, Rosendalstorp, 320 21 el 073 628 68 17
Susanne Forsberg, Norrby, 300 58 el 070 473 17 27
Line Åby Hedenius, 301 13 el 070 281 07 00
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Juridiken får vänta
Nu fixar Lara kaffet

L

ara Herren är en mångsidig
kvinna. Eller så är det bara,
som hon själv säger, att hon har
lite svårt att bestämma sig.
Hon är utbildad behandlingsassistent och har arbetat både på Rällsögården och
Granhult. Hon är utbildad kock
och har jobbat på Hörnkrogen i
Kopparberg.
Men lusten till juridik tog
över, så det blev en ny utbildning i Karlstad till paralegal i
intellectual property, som det
heter på modern svenska. Hon
ska vara klar med sitt examensarbete 1 juli.
Men när möjligheten att ta
hand om kaféet vid Perssons
Magasin denna sommarsäsong
kom upp, var Lara inte sen att
tacka ja. Något jobb som juristassisten blir det nog inte förrän
till hösten ändå.

ville ha någon som tog hand om
kaféet i sommar, berättar Lara.
Vi tänkte kanske båda att det
skulle vara ett bra jobb för Erica, men hon tyckte att det skulle bli ett för stort ansvar direkt
hon kom hit från USA. Så då
började jag fundera på jobbet
för egen del och ju mer jag funderade desto roligare blev det.

E

rica är hustru till Laras bror
Bryan som bestämt sig för
att, åtminstone på prov, flytta
tillbaka till Sverige med fru,
barn och hund. Nu bor de i hyrd
stuga i Rällsviken och Erica
kommer nog att hjälpa till en
hel del i kaféet ändå. Laras dotter Aleah Quinn kommer också
att finnas med i kaféet och ta
hand om det hon kan.

K

affe med hembakat bröd
kommer förstås att finnas
et var mamma (Maria i det lilla kaféet, när MagasiGotthard Frimodig) som nets besökare behöver pusta en
först tipsade om att Perssons stund efter loppis, konsthant-

D

verk, utställningar i galleriet
och kanske en skattjakt i trädgården. En enklare lunch går
också att duka fram med dagens
rätt, sallader eller smörgåsar.
– Jag försöker ha ekologiska råvaror så långt det går,
säger Lara och jag får ju fråga
de som kommer hit vad de vill
ha, för att successivt utöka sortimentet. Pannkakor till barnen
är ett tips jag har fått och det visade sig vara ett bra tips.
Att ställa sig vid spisen för
att kunna servera helt nygräddade pannkakor, blir kanske lite
för svårt, men de färdiggräddade ekologiska pannkakorna
som kaféet nu kan erbjuda har
haft stor åtgång.

A

tt kunna servera gott te
och gott kaffe är viktigt för
Lara, och det kommer att finnas
flera sorter att välja bland. Cold
brew kan kanske också vara något för varma dagar. Kaffe som
bryggs i kallt vatten under lång
tid alltså. Det är mycket populärt i USA.
Patéer med någon god sås
och söndagsbrunch står på
idélistan. Och Lara är som sagt
öppen för förslag. Efter midsommar är öppettiderna i kaféet, liksom Perssons Magasin
onsdag - söndag kl 12 - 17.
Särskilt evenemang blir det
den 20 juli och 10 augusti, som
framgåg av vidstående annons.

Busslaster
med turister hoppas Perssons
Magasin på tillsammans med
Gröna Ånäs och Laggarbo i
sommar.
Många bussbolag ordnar speciella resor för trädgårdsintresserade och tre lite olika trädgårdar
i Löa skulle väl kunna bli till en
intressant tur?
Eva och Carl-Eric Persson kan presentera en Bergsmansträdgård på Juthemmanet
tillsammans med magasinets
hantverk mm.
Iréne och Rolf Elmström
satsar på småskaligt och ekologiskt och strävar efter goda
skördar med så lite arbetsinsats
som möjligt. Täckodelin och
träflisbäddar hjälper till med
det.

Christina Schaffer och Per
Klingberg driver skogsträdgård
och försöksodlingar på Laggarbo. Här finns till exempel fruktodling med 50 olika äppel- och
päronsorter. Därtill en nötodling med 10 sorters hasselnötter, pecan- och valnötter.
Man behöver inte åka buss,
men trädgårdarna välkomnar
helst besökare i grupp.
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De filmar en kärleksdikt till Bergslagen
Sång till Bergslagen. Det är arbetsnamnet och så kommer den nog att få
heta, den film som Nina Hedenius och
William Long nu håller på att arbeta
med. Det blir förvisso ingen hårdkokt
actionfilm eller spännande thriller. Några politiska undertoner lär inte finnas i
denna sång, inga makthavare kommer
att ställas i granskande ljus.
Sång till Bergslagen är snarare en
kärleksdikt, en vacker berättelse om det
Bergslagen som både Nina och William
tycker så mycket om.
Nina Hedenius tänkte flytta från Stockholm till Arboga någon gång i mitten av
1960-talet. Men hur det nu var blev det Löa
i stället. Här hade ju Lars Åby sitt födelsehem och Norra gården var till salu.
Sedan blev det mycket film för Nina.
Lågmälda men intressanta och engagerande dokumentärfilmer om allt mellan olika
världar, speglingar i ett öga, gubben i stugan och konsten att städa. Filmer som vann
tv-publikens uppskattning lika väl som fina
priser på dokumentärfilmfestivaler.
Lasse Åby drog ofta längre norrut för
sina filmer av myskoxar, valrossar, isbjörnar och annat i den arktiska naturen. En
god uppdelning var att när Nina hade en
filmproduktion på gång stannade Lasse
hemma och skötte hem och barn och vice
versa.
Med tvekan välkommen
William Long var som 18-åring med på
en konferens för naturfilmare i Bath i
England. Han hoppades på att få komma
som praktikant till någon av de deltagande
filmarna och den alltid lika generösa och
vänlige Lasse Åby lovade förstås att det
skulle gå bra.
– Kom du till Löa, så fixar vi det, sa
Lasse och åkte hem till Nina och berättade
att de nog snart skulle få besök av en kille

William Long och Nina Hedenius har länge pratat om att göra en film tillsammans om det Bergslagen som de båda tycker så mycket om. Nu är den på gång!

från Australien.
Nina blev, milt uttryckt, inte glad! Nu
var det ju hennes tur att sätta i gång med
ett filmprojekt och hon jobbade alltid helst
ensam. Ville inte ha någon praktikant!
Bästa vägen till Löa?
Historien om hur William sedan kom till
Löa har berättats många gånger, men den
tål att berättas igen. Tåg till Frövi hade
William tänkt ut, sedan finns det väl alltid något sätt att ta sig till Löa. Men några
bussar gick inte och någon bil att lifta med
fanns inte i sikte. William började gå mot
Löa i mörka oktoberkvällen!
– Lite rädd var jag, erkänner William
nu. Det var mycket mörkt, skogen stod tät
längs vägen och jag visste inte hur det var

med varg och björn i dessa trakter.
En polisbil blev räddningen. Den kom
körande längs vägen och poliserna undrade
förstås vad det var för figur som gick där
ensam med packning i mörka natten. Det
fantastiska i historien är att en av poliserna
visste ett Ulla Ardesjö och Astrid Ericsson
från Löa jobbade på Göranssonska Gården
i Lindesberg. William fick skjuts dit och
efter arbetet kunde Ulla och Astrid ta med
honom till Löa.
Vacker bild av Bergslagen
– Det var ju så mörkt när jag kom, berättar
William, så jag såg ingenting av naturen.
Men när jag vaknade i Lillstugan på Norra
gården, såg jag gryningsljuset över skogen
genom en fönsterruta. Det var min första
bild av Bergslagen och den var så vacker!
– Ganska snart förstod jag, fortsätter
William, att Nina inte var glad åt att jag
hade kommit och jag insåg att det gällde
att jobba hårt för att blidka henne.
– Han borde ha blivit diplomat, inflikar
Nina, han såg vad som behövde göras här
hemma och gjorde det innan någon hann
be honom och jag märkte snart att det inte


Klippning är ett gammalt begrepp när det
gäller film. Numera redigerar man enkelt via
datorn.
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var så dumt att ha en praktikant till hjälp
i filmarbetet. Vi tänker och känner på
samma sätt och blev ett väl fungerande
filmteam.
Barnbarn viktigare än film
Tanken att de skulle göra en film tillsammans kom upp för ganska många år sedan. Men båda har haft sina egna filmprojekt. William har bott i Paris, omväxlande
med Källhagen i Löa. Och när Nina på
fem år fick sju barnbarn, tyckte hon att
det fanns väsentligare saker än film att
ägna sig åt. Så den gemensamt producerade filmen har fått vänta. Men nu är den
alltså på gång.
– Jag tyckte väl ett tag att jag hunnit
bli för gammal, säger Nina. Men så länge
hjärtat slår och man kan andas, så lever
kreativiteten också. Fast den här gången
överlåter jag filmandet helt åt William.
Tystnad tagning!
Sång till Bergslagen blir, som flera av Ninas tidigare filmer, utan speakerröst och

utan dialog eller monolog. Bilderna får
berätta med naturens och situationens eget
ljud.
Filmen vill berätta om Bergslagen i
både dåtid och nutid, om människor, natur
och djur. Järnets betydelse för Bergslagen
kommer man ju inte ifrån och traditioner i
en gammal bergsmansby är också ett arv
att förvalta. Det ska inte bli en film om
Löa, betonar Nina. Löa hör till min privata sfär som jag egentligen vill hålla undan
från mina filmer. Men jag kan ju inte komma ifrån att det som finns att berätta om
Bergslagen till stor del finns här i Löa. Så
visst kommer löaborna att känna igen såväl platser som människor och natur.
– Jag vill gärna att den starka känsla
av gemenskap som finns i Löa och den
stolthet jag uppfattar att de flesta har för
sin hembygd ska komma fram också, säger William. Vad som är mycket positivt
är att alla som vi har pratat med, alla som
vi har filmat tycker att det är okej. Alla vill
vara med.

Hoppsan då, så det kan gå!
Den gamla ladan på Pettes föll ihop häromdagen. Det var inte helt oväntat. Den var
gammal och de som sett den på närmare håll har nog tänkt mången gång att det där
huset kan nog inte stå mycket länge till. Det byggdes och ersatte en äldre loge 1884
av Reinhold Larsson, som då ägde gården. Namnet Petters fick gården efter Reinholds
som Petrus Larsson.
Men för nutida löabor är ladan nog mest känd som diskoteket. För ett sådant var det
här för ca 40 år sedan, då bortåt 300 ungdomar lockades till dans i Löa varje lördag.
Senare blev diskotekt fårhus ett tag också och på senare år har det härbärgerat Anders
Perssons såmaskin och skördetröska och andra redskap.
Men fåren är ju borta för länge sedan och Anders insåg några dagar före det slutliga
förfallet att det nog var dags att ta bort alla maskiner. Inga stora värden kom således till
skada.
Det är Carl-Gösta Ardesjö som äger ladan och han säger sig inte heller vara förundrad över att den nu givit upp. Han har tidigare pratat med byggkunniga i byn, men fått
besked om att det knappas skulle vara lönt med någon reparation. Bättre att riva och
bygga nytt.
– Men jag behöver ingen ny lada, så jag får väl se hur jag gör säger Carl-Gösta.
Att elda upp resterna av discoteket är väl knappast tillrådligt i detta väder, men de ska
väl tas bort på något sätt i alla fall.

Det finns inte något skrivet manus eller
synops för filmen. Idén är att följa livet i
Bergslagen årstid för årstid och visa vad
människor, djur och natur gör under olika
delar av året.
SVT har köpt hela produktionen, så
filmen kommer att visas i tv så småningom. Något datum för när den ska vara klar
finns dock inte.
– Den blir klar när den blir klar, säger
Nina. Det var ett villkor jag hade från början och det har SVT accepterat.
En anledning till att det kan dra ut på
tiden något är att djuren, som också är en
viktig del av Bergslagen ska finnas med.
Djur är inte lika lätta att regissera som
människor.

Tillsammans
kan vi göra skillnad
Kalle Söderlund har föreslagit Löa
Hembygdsförening att starta en insamling för att stötta organisationen
Simbas Footprint, som han hoppas
ska komma igång till hösten.
– Simbas Footprint startades av
två tjejer, en från Lindesberg och en
från Schweiz, berättar Kalle. De arbetar med att hjälpa barn i Tanzania.
Min tanken är att hembygdsföreningen samlar in pengar som sedan
oavkortat går till Simbas Footprint.
Målet är att få in ett antal månadssparande så att vi kan hjälpa Simbas med
att driva mer långsiktiga projekt.
Kalle berättar vidare att han kom
i kontakt med Simbas Footprint efter
att han och några andra funderade
över vilka hjälporganisationer som
finns och hur mycket av det som
skänks som verkligen går till slutändamålet. De var trötta på att höra om
organisationer med välbetalda chefer.
Efter tips om Simbas Footprint fann
Kalle att här finns ett lokalt förankrat
projekt som jobbar på ett bra sätt.
– Det skulle kännas mycket bra
att vara med och hjälpa dem som är i
behov av hjälp. Att dessutom veta att
alla pengar går till slutändamålet utan
att urholkas på vägen gör känslan än
bättre, säger Kalle, som ser fram mot
att starta denna insamling tillsammans med Löas invånare.
– Att arbeta för att göra till Löa en
attraktiv by är bra. Det hindrar inte att
vi försöker göra något större också.
Hoppas att vi hörs till hösten!
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Nationaldagspicknick vid hyttan
Nationaldagspicknicken vid Löa hytta börjar bli en tradition och allt fler bybor kommer för varje år. Den startade 2013 som en vårpicknick i maj men övergick efter några år till ett firande av nationaldagen. Tanken är att byborna får ett tillfälle att äta och umgås
på ett enkelt sätt och känna gemenskap. I år var det rekordmånga, gamla som unga, som kom och firade nationaldagen i solen och
värmen. Vacker sång leddes av Astrid Ericsson och många stämde in i de gamla sommarvisorna. Den ovanligt torra och varma försommaren medförde att grillarna fick stå oanvända. Eldningsförbud råder som bekant och att bränna ner hyttan vore inte ett bra sätt
att fira nationaldagen på, anser Löa kultursällskap som står som ansvariga för nationaldagspicknicken.

Valborg och Löafest
ännu inte slagit till och det gick att elda.
Något fyrverkeri blev det dock inte i år,
vilket väl såväl ekonomi som miljö och
hundar mådde bra av. Och samlade bybor
kunde konstatera att brasa, vårtal, Ramsbergs kyrkokör, tårtlotteri och allt annat
som hör till räcker gott för att välkomna
våren.
I denna by där få tillfällen till fest försum- Även årets Löafest blev en succé! 800 bemas firades förstås också valborg på tra- sökare fick njuta av bra musik och trevligt
ditionellt sätt. Då hade den stora värmen umgänge i den ljumma försommarkvällen.

Efter hårt slit både före, under och efter
festen av driftiga ideellt arbetande Löabor
kunde en rejäl slant räknas ihop.
Dessa pengar går oavkortat tillbaks till
byn. Så har du en ide om vad som kan göras för att förbättra något i byn eller vill
du hjälpa till att ideellt arbeta med festen
kontakta då någon i Löafestkommiten t.ex.
Lasse Elvenäs 0702857822

Fler
företag
finns det
Företagsamheten är, som vi noterade i
förra numret, stor i Löa. Och den är ännu
större än vad vi påstod då. Vi hade tyvärr
missat några då. Räknar vi ordentligt finns
det 50 företag i Löa, förutom skogs- och
jordbruk. Inte dåligt med tanke på att det
bor knappt 300 personer i byn.
Att Julia Ardesjö Lie gått i pappa Tobbes fotspår och blivit trappsnickare har vi
berättat om tidigare. Men nu har hon en
Där skulle även RE Bygg- och Betong företag, men de jobbar ofta tillsammans.
egen firma också, J.A Trappsnickeri, som och MM Bygg- och Betong stått med. Ro- Med egna projekt i Löa, eller inhyrda av en
borde ha varit med på listan.
bin Elvenäs och Martin Melin har var sitt större firma i Lindesberg.
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Skolans elvunderlag tycks tryggat
Tänk att så många föräldrar och barn som kom, när Löabladet med kort varsel ville
föreviga de små underverken! Ändå är inte alla nyanlända med på bild, utan en del var
tvungna att lämna återbud av olika anledningar. Emma Elvenäs som tillsammans med
Sixten Sandström blivit föräldrar till Lasse som nu är 10 månader var en av dom som
inte hade möjlighet att komma på fotograferingen. Några andra var Julia Aronsson som
tillsammans med Tobias Moberg blev föräldrar i december till en liten Loui.
Första barnet för i år bidrog Towa Karlsson och Emil Persson med då de blev föräldrar till Beatrice den 6 januari! Jonna Carlsson och Viktor Jacobsson fick en liten Folke
för 6 månader sedan. Med tanke på Folkes entré kan vi ana att han blir ett namn att lägga
på minnet när det kommer till hockey, då han nämligen valde att ”kliva ut” utanför ishallen i Guldsmedshyttan!
De som är på bild är från vänster: Kati Tuovila med dottern Idun 1 månad vars
pappa är Pelle Söderlund, Maria Söderlund med Lowe 6 månader vars pappa är Kalle
Söderlund. Maria Asserholt med lilla Doris 4 månader där pappan heter Björn Ekblom
och familjen hyr huset på gården hemma hos Lillemor och Tobbe Ardesjö. Sofia Kiuru
Persson tillsammans med Ines 2,5 månad och Uno på knappt 2 år. De bor tillsammans
med pappa Kent Persson på Tappen. Moalina Ahlberg med Malte 9 månader. Moalina
är uppväxt i Löa men bor för tillfället med pappan Tobias Söderström och dottern Tira
i Guldsmedshyttan. Även om de bor i Guldsmedshyttan så ska barnen tillbringa sin
vardag på förskolan här i byn. Karin Borensjö med lilla Hjalmar som vid tillfället enbart varit Löabo i 2 veckor. Pappan är Mattias Borensjö (Forsberg). Rebecca Ahlberg
med Manne 9 månader. De sistnämnda bor tillsammans med pappan Tomas Eriksson i
Lindesberg. Planerna är dock att de inom en överskådlig framtid blir Löabor. Så även
Manne planerar att börja på förskolan här när det är dags för det.

Hej!
Vi är några pedagoger på Löa
friskola som vill göra skolans och
byns uteleksmiljö till något riktigt skojigt och utmanande.
Kommunala skolor har fått stora
ekonomiska resurser till att göra
om sina skolgårdar och det skulle
vi också vilja ha
Vi söker därför enskilda givare,
företag, föreningar och fonder
som kan hjälpa oss med ett ekonomiskt bidrag för att förverkliga
detta.
Ett lotteri på skolavlutningen
gav 5000 kr som start till ”Skolgårdslek”. Hoppas vi blir många
som vill bidra till att höja by-barnens och skolans möjligheter
till en mer aktiv och spännande
lekmiljö.
Hör gärna av Er med frågor, tips
och idéer! Tack på förhand!!
Annette Alexandre 070-5785696
Josefin Stridälv 073-0773557
Elle Wahlberg 0705639826
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Det händer i sommar
Nostalgisk bil
och mc träff i Löa
Provfiske av kräftor 2018
3-5 augusti
17-19 augusti
31 augusti - 2 september
Kräftfisket får påbörjas TIDIGAST 17.00
på fredagen och samtliga burar ska vara
upptagna SENAST 10.00 på söndagen.
Hänsyn ska tas till strandägare där det
av tradition har getts ett företräde även om
samfällt fiske gäller i skifteslagen.
Fisketillsynsmän kommer att finnas på
plats för att kontrollera att dessa regler följs.
Styrelsen uppmanar att fiskeresultatet (då
främst mängden kräftor) rapporteras till
Bosse Aronsson tel 070-5526804.
Styrelsen beslutade även att 25 burar
per markägare gäller oavsett hur många
fiskerätter markägaren innehar. Innehar
markägaren fiskerätt i både Norr och Sörsjön får markägaren välja den ena sjön att
fiska i.
Storleken på kräftor som kan tas upp
för konsumtion är minimum 10 cm.

Den 1 september mellan klockan 11-15
är det åter dags att träffas i och omkring
Björkhagen för att se och beundra den äldre historiens motorfordon. Efter förra årets
succé kommer utrymmet för årets fordon
att utökas till mer än det dubbla. Hamburgare och fika kommer naturligtvis också
att finnas till försäljning!

Hål i ko
Minigolfen är öppen varje dag nu fram
till 12 augusti kl 12-18.

Simskola
Friidrott
Löa sportklubb kör friidrott denna sommar
igen. Upplägget är tre dagar i juni (19-21)
samt tre dagar i augusti (21-23). Aktiviteten gäller för förskoleklass till klass fyra.
För mer information se Löabloggen eller
kontakta Maria Söderlund.

Ingen
tupp
i halsen
på Ånäs
Hos Glada Tuppen på Gröna Ånäs blir det
håll i gång med irländsk sång och dans
den 29 juni med start kl 20.00
Lasse Larsson, Ulf Duus, J-O Heldin,
Tommy Helmersson, Helena Westholm,
Leif Johannesson, Christian Dam spelar
och sjunger. Helena Fallqvist leder den
irländska dansen.
Tuppen håller till i den gamla träullsfabriken på Gröna Ånäs Du tar med egen
mat och dricka!
– Inget inträde men gärna ett valfritt
utträde, hälsar Rolf Elmström, som gärna
vill ha en anmälan via sms till 0709-46 42
93. Bara så att man vet när hålet är täppt,
utrymmet är begränsat.

Sport som tema
i årets båtkarneval
Även detta år har kultursällskapet plrat
för en båtkarneval med förhoppning om
många, glada och utklädda deltagare. Byborna uppmanas att lägga sig i hårdträning
inför årets tema som är SPORT! Vässa
kämparandan och rota fram gamla hockeykläder, bandyklubbor eller varför inte
golfutrustningen från 1985. Båtkarnevalen av stapeln lördagen den 28 juli. Anmälan om deltagande sker från kl 16.00 vid
gamla bron och starten är kl 17.00.
Lycka till!

Simskolan vid Norrsjöns badplats börjar
den 25 juni kl 10 och håller på måndag
till fredag t. o. m. 13 juli. Tider meddelas
vid inskrivningen.
Det blir som vanligt möjlighet till såväl
lek och plask, som simskola och märkestagning.
Simlärare är:
Maja Söderlöf, 072 702 49 97
Alva Söderlöf, 076 792 75 82
Tea Sjöbacka, 072 217 15 69
Löa Sportklubb är arrangör i samarbete
med Lindesbergs kommun.

Löiaden
hälsar idrottsentusiaster välkomna den
25 augusti. Många grenar i alla årsklasser
blir det väl som vanligt och andra trevligheter också. Håll koll på Löabloggen för
närmare information.

