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Forts på sid 3

Löa-Bladet
Glad Midsommar!

Emma Siewert och Peter Järlhammar har i många år letat efter en hästgård. Nu har de hittat en 
och fl yttat från ett radhus i Tumba till Samuelsdal i Löa. Hästarna är nog också glada åt fl ytten, 
även om de måste ha skydd för besvärande fl ugor också här. 

Kevin, 7 år, vet precis hur det ska vara när 
Löa-Bladet knackar på för att nyfi ket fråga 
efter vilka det är som har fl yttat in i Moni-
ca Sundqvist hus.

– Nu måste du fi ka med oss, säger 
Kevin bestämt. Kommer man på besök ska 
man dricka kaffe!

Således dricker vi kaffe och får höra 
hur det kommer sig att Emma Siewert och 
Peter Järlhammar har fl yttat till Löa med 
två barn, tre hästar och tre katter.

Mångårig dröm
– Vi har sökt en hästgård i många år, berät-
tar Emma. Från början sökte vi mest runt 
omkring Stockholm, men när vi inte hitta-
de vad vi vill ha har vi successivt utökat 
sökområdet.

När ett objekt i Gusselby inte heller var 
det rätta, föreslog mäklaren att de skulle 
följa med och titta på en annan gård i Löa.

–  Då var vi nästan uppgivna och hade inga 
stora förhoppningar, säger Emma, men vi 
tyckte att om det bara var tio minuters väg 
dit kunde vi ju följa med och titta i alla 
fall. Och så kom vi hit och kände direkt att 
vi var hemma!!

– Vi ville inte bo mitt i skogen, men 
behövde ett ställe med betesmarker åt 
hästarna. Och här får vi ju det. Ett under-
bart hus på landet och ändå nära till skola, 
kommunikationer och civilisation. Granne 
med veterinär och djurförnödenhetsbutik 
och hovslagare i byn. Perfekt för oss.

Farmor Gunilla, som är på besök, lå-
ter lika sprudlande entusiastisk. En sådan 
idyll, så vacker här är och Löa verkar vara 
en så trevlig by! Vi var på Löa-Festen i 
går. Så mycket ungdomar här fi nns?! Men 
jag träffade i alla fall två tanter i min ålder. 
Mycket trevliga!

Nu bor Emma, Peter, Kevin, Ayla, Essie, Fölis, Lily, Sheldon, Sheila och 
Shy i Löa. De har nyss installerat sig i sitt nya hem, Samuelsdal, och tycks 
alla med stor glädje och spänning se fram mot sitt nya liv som Löabor.

”Kände direkt att vi var hemma

Traditionellt midsommarfi rande 
sker på dansbanan vid 

Bygdegården med 
start kl 14.00. 

Årets blivande klass 6 på Löa 
skola säljer fi ka och 

Löa Kultursällskap står för musik 
och ringdans.

 
Varmt välkomna!

Löas mest 
aktiva 90-åring

Vargar i byn!

”En trimmad 
Ferrari med 
slitna bromsar”

Sagor istället för
Astrid Lindgren

Sidan 5
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Sidan 9
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Löa-Bladet  
-en tidning för Löa med omnejd 
Utgiven av Löa Hembygdsförening

Det hände för 30 år sedan
* Löaborna får vänta ett tag till på bättre vatten. Den 
kommunala vattentäkt som planerats på ett markområde 
strax söder om fastigheten Sandåsen mellan riksvägen och 
Storån kan inte komma till stånd förrän äganderätten till den 
aktuella marken slutligen fastställts.
– Det är samfälld mark, säger Västra Löa Byalag.
– Marken tillhör min fastighet, säger Reiard Bergström på 
Sandåsen och för nu frågan vidare till Svea Hovrätt.

* Löabygdes Hembygdsföreningen fyllde 10 år den 7 april 
1987. Någon födelsedagsfest blev det inte, men Löa-Bladet 
gratulerade i alla fall.

* Anne-Marie Lie (Torbjörns mamma) är i uppackningstagen. 
Hon har samlat antikviteter i många år och nu har hon hittat 
den perfekta lokalen att öppna en antikvitetsbutik i (f.d. 
Löaboden, f.d. Ljungbergs affär). Löa Bro Antik och Kuriosa 
ska affären heta och Anne-Marie driver den tillsammans med 
maken John Wåhlberg. 

Än så länge bor och arbetar paret i Stockholm och till 
en början blir det bara öppet lördag/söndag i affären. Men 
stockholmare brukar ju rätt snart kunna rota sig i den här byn, 
så det står väl inte på förrän också vardagskommersen är i 
full gång.

* Lärare och föräldrar är eniga om att säga nej tack till en B2-
skola. Det är en skolform där årskurserna 1, 2 och 3 samlas 
i en klass och 4, 5 och 6 i en. Löa Skola skulle således få två 
klasser med tre årskurser istället för som nu tre klasser med 
två årskurser. Redan till nästa läsår kommer elevantalet i Löa 
att att sjunka under den gräns som satts som brytpunkt och 
därför fi nns nu ett förslag om att B2-formen ska införas.
 Men varken föräldrar eller lärare vill ha en sådan 
förändring. Det framgick klart vid ett möte i skolan den 2 
december.

* Östras isbjörnsjägare hade inte en chans mot Bosse i Västra 
Löa! (Läs mer på sid 6)

Hembygdsföreningens årsmöte
Löa Hembygdsförening höll sitt årsmöte den 19 mars. En till-
ställning som i vanlig ordning inte krävde några långa och hetsi-
ga diskussioner. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gång-
na året och mötet beslöt enhälligt att medlemsavgiften ska vara 
oförändrad 75 kr per enskild medlem och 150 kr för familj. Så-
som den varit i minst 12 år nu.
Efter årsmötets val ser styrelsen ut som följer:
Ordförande på 1 år: Jonas Åby (omval)
Ordinarie ledamöter på 2 år: Margareta Gustafsson (omval), 
Ingrid Davidsson-Swed (omval) och Kalle Söderlund (nyval).
Ett år kvar av mandatperioden: Helena Wallin och Rolf Elm-
ström  
Suppleanter på 1 år: Eva Mäkelä (omval) Ingela Stark (nyval)
Revisorer på 1 år: Mikael Norwald och Ingrid Wieselgren 
(nyval). Revisorssuppleant: Katarina Malmqvist (nyval).
Som vi berättade i förra Löa-Bladet har Hembygdsföreningen nu 
blivit så modern att det går bra att swisha in medlemsavgiften på 
tel nr 123 597 90 91.

Föredrar man att sätta in pengarna på föreningens bankgiro-
konto 133-0331 går det naturligtvis bra det med. Har ni inte hun-
nit med att betala för 2017 går det bra att göra det nu. Glöm inte 
namn och adress!

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

Tottos Minnesfond
Löbos styrelse, som förvaltar Tottos Minnesfond, har i samråd 
med familjen Elvenäs beslutat att årets bidrag ur fonden ska 
med 7 000 kr var gå till Löa Bygdegårdsförening som behöver 
renovera bord och stolar och till Hembygdsföreningens teater-
sektion för projektet Hyttans Hemligheter. Dessutom får skolans 
så kallade barometerkassa, som används till olika trevligheter 
för eleverna, ett bidrag på 6 000 kr. Bidragen delas ut i samband 
med Löbos bolagsstämma den 15 juni.

Vi fortsätter i samma sparsamma stil som förra 
gången och använder rester av färgat papper. Alla blad 
blir inte i samma färg. Innehållet är som vanligt lite 
brokigt det också. Gammalt och nytt, stort och smått 
om vartannat. Och så en  del saker som helt enkelt inte 
får plats. 

Vi tänkte ju berätta om det där emotsedda nya och 
dyra fyrverkeriet vid Valborg. Sprakande vackert som 
fyrverkerier brukar, men så himla ljudlöst var det väl 
inte?? Redaktionshunden var allt glad att hon fi ck 
stanna hemma i år också. 

Kulturglimtar får ni läsa om i foldrar som fi nns på 
Å-kafét till exempel. 

Och så skulle vi väl skriva en snutt om att det ännu 
inte givits något bygglov för att förvandla ”Spökhuset” 
till tillfälligt asylboende. 

Det är möjligt att vi glömt något mer också. Men då 
får ni väl läsa på bloggen eller vänta till nästa nummer.

9 juni 2017

Brokiga Blad
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(Forts fr sid 1) Det är alltså främst hästar-
na som är orsak till att familjen nu fl yttat 
till Löa. De fi ck inte riktigt plats i radhuset 
i Tumba, utan var inackorderade i Grö-
dinge. 

Men Peter har inte heller någonting 
emot att fl ytta till lantligt lugn och ro.

– Usch, det är så många stockholmare 
i Stockholm, trångt och stressigt. Allt går i 
ett alldeles för snabbt tempo. 

Peter rider inte själv, men han kör gär-
na vatten till hästarna och servar dem på 
det sätt han kan. 

Fölis, som egentligen Peace Maker, 
har hunnit bli två år och ska börja ridas in 
till en god hopphäst. De två andra har, så-
som hästar brukar, också elegantare häst-
namn, men kallas alltså Essie och Lily. 
Essie kom lite efter de andra till Löa och 
ska förhoppningsvis vara med föl nu igen. 
Lily är Aylas ponny och sällskapsdam till 
de andra.

Hobbyhoppning
Emma tänker väl ibland lite längtansfullt 
på att det är med travhästar man kan vinna 
de stora pengarna. Seger i en hopptävling 
ger som mest ett hästtäcke, ett diplom och 
en rosett.

– Men det ska jäkligt snabba hästar till 
idag för att vinna en travtävling idag, så 
det är säkert inte lätt att tjäna pengar på 

det sättet heller, konstaterar Emma och be-
tonar att hon själv inte tävlar på elitnivå, 
utan mest ägnar sig åt hobbyhoppning.

Men en förhoppning är att hon med 
Essies hjälp ska kunna föda upp några rik-
tigt bra hopphästar, som kan säljas till gott 
pris.

En träningsbana för hoppningen ska 
väl iordningsställas så småningom, men 

viktigare nu är att höja taket i den gamla 
ladugården. Något stall fi nns här inte. Kor 
behöver enligt, gällande djurskyddslagar, 
inte så högt i tak som hästar. Per Gunnars-
son har lovat att komma och se vad han 
kan göra åt saken.

På väg mot organiserat kaos
– Och även om vi är mycket nöjda med 
bostadshuset fi nns det en hel del att göra 
där också, säger Emma. Först och främst 
måste vi komma ur fl yttkartongerna och 
gå från totalkaos till kaos och så småning-
om till ett mer organiserat kaos. 

– Köksspisen har pajat, så nu lagar vi 
mat med hjälp av mikrovågsugnen. Men 
det är möjligt att vi ska bygga om hela kö-
ket. Och eternitplattorna i taket i källaren 
måste bort. Jag vill knappt gå ner där inn-
an det är ordentligt asbestsanerat.

Många föreningar låter trevligt
Med hästar som hobby blir det inte tid över 
för så mycket annan fritidssysselsättning. 
Men varken Emma eller Peter verkar för-
färade över det faktum att det fi nns massor 
av föreningar i byn som efterfrågar aktiva 
och initiativrika människor. Det låter väl 
trevligt tycker de och nickar glatt.

Men annars då? Sådant här mer vanligt 
vardagsjobb och yrke?

Jo, det har de förstås också. Emma har 
ett mycket praktiskt yrke. Hon är elektri-
ker och är väl medveten om att sådana ef-
terfrågas lite varstans. Men egenföretaga-
re vill hon inte bli. Hon räknar istället med 
en anställning hos Midroc i Lindesberg.

Distansjobb
Peter är i it-branschen och förklarar att han 
jobbar med affärsprocesstjänster på företa-
get CGI. Vad det innebär tänker Löa-Bla-
det inte försöka reda ut här. Det viktiga är 
väl att sådant går att sköta ganska mycket 
på distans enligt Peter.

– Jag kommer att behöva vara i Stock-
holm några dagar ibland eller kanske i 
Örebro där CGI också har ett kontor. Det 
kommer säkert att ordna sig på något sätt. 
Nu ska jag först och främst se till att jag 
höjer min egen livskvalitet här i Löa.

Kevin och Ayla verkar också mycket 
glada åt fl ytten till Löa. De kan knappt 
vänta tills de får börja cykla till skolan. De 
hinner vara med en vecka nu på vårtermi-
nen, för att få ett litet begrepp om vad det 
är som väntar i höst. Då ska Kevin börja i 
första klass och Ayla i förskoleklass.

Ayla, Emma, Peter och Kevin ser alla fram emot sin nya tillvaro som Löabor. Vad Sheldon och 
hans kompisar Shiela och Shy tycker om den nya byn återstår att se. De får lov att vänja sig med 
innemiljön först. De vackra kattnamnen förenklas i vardags till Ettan, Tvåan och Trean.

De söker livskvalitet i Löa

Farmor Gunilla kommer gärna och hälsar på 
i idylliska Löa. Men än är hon inte beredd att 
fl ytta från Huddinge.
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Katarina Malmqvist var inte 
allra bäst. Men med tre bakverk 
på medaljplats har hon väl ändå 
bevisat att hon är en hävert på att 
baka goda kakor. En god egenskap 
hos en kaféägare.

Det stora Kak-Baket till invigningen av 
Å-kafét i början av maj fi ck god uppslut-
ning. Inte mindre än 22 olika kaksorter 
hade lämnats in till tävlingen och juryn - 
det vill säga alla som besökte kaféet den 
dagen - var väl minst dubbelt så många.

Svår men god juryuppgift
Om någon verkligen orkade smaka på alla 
22 sorterna är osäkert. Men många kakor 
blev det och det smakades och smackades 
med förnöjda miner vid alla kaffebord.

När röstsedlarna sedan räknades ihop 
visade det sig att de dubbla mandelkakor-
na med smörkräm emellan låg i en klass 
för sig. De fi ck 16 röster och Mona Gun-
narsson utropades som byns bästa kakba-
kerska.

På andra plats med nio röster kom No-
ugatrutorna som Katarina Malmqvist bak-
at. Tredjeplatsen delades av tre sorter som 
fått sex röster var. Det var Silviakakan och 
Kärleksmumskladdkakan, som Katarina 
också hade bakat samt Maud Råstocks 
Succékaka.

Lunchöppet alla dar utom måndag
Från och med juni nu är Å-kafét öppet 
varje dag kl 12-17 utom måndagar. Kan-
ske kan det bli någon kväll i veckan också, 
men de är inte riktigt bestämt ännu.

Och det är inte bara kakor som serve-
ras nu. Soppa, pajer, mackor och liknande 

fi nns där också. Katarina och Peter tar det 
lite lugnt i början och försöker få ett grepp 
om vad lunchgästerna vill ha och frågar 
efter innan de gör menyn för omfångsrik.

Stugorna för bed&breakfastverksam-
het fi nns kvar på tomten. Men Katarina 
och Peter har tills vidare överlåtit uthyr-
ningen av dem till stugsommar.se.

Å-kafét invigt med kakkalas Kafé heter i bestämd form singularis 
kaféet. Enligt Svenska Akademien 
och andra språkvårdande myndig-
heter.  Det hindrar inte att det fi nns 
ganska många kaffeserveringar som i 
sitt namn nöjer sig med ett e, liksom 
Å-kafét. Det är naturligtvis fullt till-
låtet och ganska logiskt med tanke på 
att alla andra ord som slutar på é får 
bestämd form utan ett extra e. Idén, 
succén, supén, ateljén, moatjén med 
fl era. Men de är då n-ord (reale som 
det hette i den gamla folkskolan eller 
utrum nu). 

Kafé är neutrum, t-ord. Löa-Bla-
det kan inte komma på ett enda ord till 
som slutar på é och är neutrum. Varför 
det är så? Det vet vi verkligen inte!

Museet fi nns. Men det heter mu-
seum i obestämd form och har ingen 
accent någonstans. Har man inte livets 
stora frågor att grubbla över, kan man 
ju fundera kring de mindre.

Unikt neutrum

Studiecirklar kan man ha i vilket ämne 
som helst och när det nu var så att 
Guldsmedshyttans kyrka hade skänkt 
sina gamla kyrkbänkar till Löa hytta pas-
sade det bra med en cirkel i kyrkbänks-
renovering. ABF gav ekonomiskt bidrag 
och ett glatt gäng aktiva Löapensionärer 
deltog i cirkeln. (Eller kanske inte alla är 
pensionärer? Men aktiva ändå)

Eric Gunnarsson, Nille Gerdtsson, Bengt 
Råstock, Jukka Oivanen, Inger Lind, Hel-
mut Totschnig, Peter Jelvin och Göran 
Elofsson satte således i gång att stadga och 
laga, måla och lacka de gamla bänkarna, 
som nu går en ny framtid till mötes som 
sittplatser i hyttan vid sommarens olika 
evenemang där. 

Med det enormt raka ryggstöden ser de 
med förlov sagt inte särskilt bekväma ut, 
men det är ju inte meningen att folk ska 
sitta och somna till i bänkarna heller.

– Inger Lind var jätteduktig och visste 
precis hur man ska behandla sådana här 
gamla saker, berättar Eric Gunnarsson. 
Man får ju inte måla med vilka färger som 
helst.

Och alla trivdes tydligen med jobbet 
och med den glada gemenskapen i gänget. 
Efter de fem studiecirkelgångerna såg de 
sig om efter mer att göra och sådant lär ju 
kunna komma i och omkring hyttan under 
sommaren.

Aktiva pensionärer 
fi xade sittplatser

Sätta upp skyltar, köra bort träd och göra  
i ordning golfbanorna till säsongen startar 
är också jobb för aktiva pensionärer. Eric 
Gunnarsson, Roland Lindquist och Anders 
Ericsson har sett till att vägfarare ser var 
man svänger in mot Hyttans Hemligheter 
och de har slängt sand över golfbanorna. 

Det är så det ska vara. Fin, fi n bläs-
tersand som gör att bollarna rullar lättare. 
Och sedan ska de  förankra kon ordentligt, 
så att hon inte ”rymmer” som hon gjorde 
häromåret.

Se sista sidan för golfbanans öppetti-
der. 
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Att antalet vargar i vårt område 
ökat är ingen nyhet, de har setts 
och många spår har iakttagits, men 
ingen har personligen blivit drab-
bad. Inte förrän i vintras, då Håkan 
Bengtsson på Bäcktorp vaknade 
en morgon i mars och fann att det 
femtrådiga viltstängslet var nedri-
vet och 18 av hans 1-åriga kvigor 
var försvunna!

Nio kvigor återfanns ganska snart i hallen 
hos de äldre djuren, men nio hade fl ytt till 
skogs. Med hjälp av vänner, jägare och 
en mycket skicklig spårare vid namn Per 
Ahlqvist på länsstyrelsen lyckades de lo-
kalisera djuren mellan Kölsjön och Klot-
banan. 

Förvildade efter en vecka
Kvigorna var mycket skärrade och trots 
Håkans idoga försöka att locka tillbaka 
djuren höll de sig kvar i skogen. Göran 
Elofsson tog då på eget initiativ upp jak-
ten på djuren och lyckades glädjande nog 
mota tillbaka fyra kvigor till gården. Efter 
en vecka hade de kvarvarande djuren bli-
vit så förvildade och en kviga var lindrigt 
skadad och blödde vilket medförde att var-
garnas intresse för djuren växte. 

Håkan var då tvungen att fatta det 
tunga beslutet att låta avliva de fyra kvar-
varande kvigorna.

Byns första pizzeria!

På midsommardagen fi nns det möjlighet 
att beställa stenugnsbakade pizzor för av-
hämtning hos Ingrid Bengtsson på Bäck-
torp! Ingrid har nämligen investerat i en 
keramikugn vid namn Big green egg där 3 
pizzor i taget gräddas. 

Pizzornas innehåll kommer både att 
vara svenskt och närproducerat med piz-
zanamn som exempelvis Torpar´n, Dräng-
en och Pigan. Löabladets utsända fi ck 
möjlighet att provsmaka och kan således 
avslöja att pizzorna är ljuvligt goda! 

– Jag kommer nog att ha ”pizzerian” 
i gång fl era dagar i sommar, lovar Ingrid. 
Men jag börjar med midsommardagen nu, 
så får jag se hur det går.

I samband med Kulturglimtarna 1-2 
juli kommer Bäcktorps gårdsbutik vara 
öppen igen och erbjuda egenproducerat 
nötkött och andra lokala produkter. Kaffe 
och hamburgare kommer också att fi nnas.

– Fast då kommer jag inte ha tid att 
baka pizza, säger Ingrid.

Vargar har ofta passerat gården
Trots att det fi nns 120 nötdjur på gården 
är det en ledsen och besviken Håkan som 
berättar om den mardrömslika natten i 
mars. Ledsen över de förlorade djur och 
besviken över hur Länsstyrelsen behand-
lar ärendet. 

Det anses därifrån att det inte är ställt 
bortom allt rimligt tvivel att det var vargar 
som skrämde iväg djuren och därmed kan 
ingen försäkring betalas ut. Detta trots att 
familjen Bengtsson i en månads tid före 
och även efter händelsen regelbundet såg 
ett vargpar passera gården och trots att det 
fanns vargspår i närområdet. 

De som känner Håkan vet att han äls-
kar sina djur och att han även är en envis 
man. Så än är inte ärendet med länsstyrel-
sen avslutat! 

Vi har ju numera vargar inne i Löa ock-
så. Dessa vargar är dock av den tvåbenta 
sorten och de stavar namnet Warg och inte 
Varg. Det är nämligen Helena och Nic-
las Warg som tillsammans med sina tre 
döttrar köpt Kalle och Maria Söderlunds 
hus. Välkomna till byn, säger Löa-Bladet. 
Särskilt som Niclas låtit antyda att han är 
intresserad av att hjälpa till i Löa byarkiv!

Det är nog nötkreatur av mer manlig sort det här som Håkan Bengtsson och hunden Molly häl-
sar på. Men de är lika lugna och fredliga som kvigor bara det inte fi nns någon varg i närheten..

Ovälkomna vargar

Välkomna vargar

Man skulle väl nästan kunna tro att den här 
varelsen är lika snäll och go´ som redak-
tionshunden. Men med några köttiga kvigor i 
närheten ska man inte vara för säker
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För 30 år sedan fyllde Löa Sport-
klubb 60 år och Löa-Bladet be-
rättade förstås om den stora jubi-
leumsdagen med fest- och familje-
föreställning på plan.

Först fotbollsmatch mellan byns slocknan-
de, eller i vart fall något äldre, stjärnor mot 
ett ungt och kommande garde. Och min-
sann, visade det sig inte här att gammal är 
äldst! Gamlingarna vann med 3-2 efter en 
raffl ande straffsparksläggning. Det stod 
1-1 i full tid.

Isbjörnsjägare mot Bosse
I fotbollspausen var det dags för Östra Löa 
att ta revansch för den dragkamp som för-
lorades för tio år sedan vid LSKs 50-års-
jubileum. Östras dragledare Lars Ericsson 
hade bådat upp ett kraftfullt lag av starka 
mannar och satte för säkerhets skull den 
store isbjörnsjägaren Tor Larsen som an-
kare i slutet. Han fi ck hoppa in istället för 
Lars Åby, som hade något att skylla på.

Men vad hjälpte väl en isbjörnsjägare, 
när Bosse drog i andra änden? Östra be-
segrades snabbt även i detta decenniums 
dragkamp och muttranden hördes om att 
det inte ska dröja tio år till innan ny re-
vansch utkrävs.

Nu var det inte bara en Bosse som 
drog åt väster, utan fastmer fyra. Jacobs-
son, Elisson, Krantz och Aronsson. Därtill 
Åke Gunnarsson och Peter Elisson, som 
naturligtvis snabbt grävde rejäla gropar att 
förankra fötterna i.

Men nu är det dags 
för 90-årsjubileum!
Löa-Bladet hade också plockat fram ett 10 
år gammalt klipp från Bergslagsposten i 
samband med att vi skrev om LSKs  60 år. 
Klippet innehöll en historik över sport-
klubbens första 50 år sammanställde av 
Arne Ericsson. En historik som vi väl kan 
knycka lite ur också till 90-årsjubileet. För 
är det 30 år sedan klubben fyllde 60, så 
är det förstås dags för 90-årsjubileum i år.

Det var alltså 1927 som klubben bildades. 
Första ordförande blev Karl Johansson. 
Endast manliga medlemmar över 15 år 
accepterades i den nybildade föreningen. 
Medlemsavgiften fastställdes till 1 krona 
per halvår.

Först och främst gällde att sätta upp 
ett fotbollslag. Arne Ericsson samlade ett 
gäng spelsugna och försåg dem med lag-
dräkt av bästa Löakvalitet. Byxor anskaf-
fades genom inköp av Tuppens lakansväv 
i Ljungbergs affär. Väven syddes upp till 
byxor av Stina Larsson, allmänt kallad 
”Stina i hagen”.  Egna tröjor och skor fi ck 
användas därtill.

1928: Friidrottsträning inleddes. Första 
idrottsfesten hölls. Behållningen blev 
382:61 kr. Klubben hade 21 medlemmar, 
varav fem, däribland ordföranden, dock 
emigrerade till Amerika detta år. En fram-
ställd fråga om att ta med kvinnliga med-
lemmar besvarades ändå med ett övervä-
gande nej. Klubbmästerskapet på skidor 
över en mil vanns av Valle Larsson.

Veteranerna vann 60-årsmatchen

Nej, det är inte Löa Sportklubbs pojklag för 30 år sedan. Det här gänget var veteraner redan 1987. Men det hindrade ju inte att de vann över ett 
ungdomligare lag vid 60-årsjubileets fotbollsmatch. Veteranerna är stående fr v: Kjell Roth, Arne Holm, Sten-Åke Persson, Anders Ericsson, Åke 
Gunnarsson, Malte Persson, Eric Gunnarsson.
Sittande: Karl-Erik Eriksson, Karl Östlund , Karl-Ola Larsson, Hans Jansson, Bengt Gunnarsson och Stig-Inge Södervall.
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1934:  Klubben blev medlem i Riksidrotts-
förbundet och ett fl ertal specialförbund. 
Även kvinnliga medlemmar mottogs för 
första gången.
1936: Fotbollslaget vann Ramsbergsse-
rien. Vid DM i gång vann klubbens Saga 
Lindkvist 10 km för damer.
1940: Orientering startades av klubben.
1958: Efter många års mer eller mindre 
vilande klubbarbete igångsattes åter verk-
samheten på bred front. Klubben köpte 
mark för anläggande av idrottsplats. En 
ishockeybana uppfördes efter stort frivil-
ligt arbete.
1959: En bordtennissektion startades. 
Elvy Larsson blev första kvinnliga sty-
relseledamoten. Ishockebana anlades och 
sarg spikades av skänkt virke.
1960: En pimpeltävling anordnades på 
Norrsjön. Första pris var en Volkswagen. 
Hela 444 deltagare lockades att starta. En-
dast tre fi ck fi sk!
1962: För att stärka klubbens ekonomi 
ställde ett fl ertal medlemmar upp som 
blodgivare. Betalningen gick ograverat till 
klubbkassan.
1969: Ishockeyskola startades.
1972: Klubben vann Ljusnarsbergskor-
pens serie för elvamannalag i fotboll.
1976: En tennissektion bildades och bör-
jade planera för en tennisbana. Ny aktivi-
teter var också hockey-bockey och knat-
tefotboll.

Ständig förnyelse
Och sen har det ju fortsatt så där. Ny akti-
viteter har tillkommit andra har försvunnit. 
När nya spelarenor och materiel har be-
hövts har klubben haft en otrolig förmåga 
att ordna  fi nansieringen på något sätt och 
ideella arbetskrafter har fi xat det mesta.  
Löparbana och längdhoppsgrop har till-
kommit, asfalt har lagts som underlag för 
tennisbanor och vinterns ishockeyarena. 

Motocrassbana och Endurobana till-
kom 1999. Kur´n ve plan har växt undan 
för undan med duschar, bastu och styrke-
träningslokal. Minigolfbana med 12 hål 
anlades 2005. Och från och med i år reser 
sig den fantastiska högmastbelysningen 
över plan.

Motion, trevnad och gemenskap
Löa Sportklubb är numera inte så starkt in-
riktad på tävlingsidrotter, utan ser främst 
till att det fi nns aktiviteter för motion, trev-
nad och gemenskap.

Idrottsfesten på långfredagen är en tra-
dition som har upphört. Istället har Löia-
den tillkommit med ”idrottsgrenar” av alla 
de slag för alla åldersklasser från 0-100. 

Den synnerligen aktiva 90-åringen, 
Löa Sportklubb, kommer att hyllas särskilt 
i samband med årets Löiad den 28 augusti.

Mellan åren 1961 och 1972 deltog LSK i seriespel i ishockey. Bilden torde vara tagen någon 
gång då. Löa-Bladet överlåter dock till läsarna att känna igen och namnge spelarna.

Öl-cupen har några år på nacken 
den med. Har varit och kommit 
igen men är väl långt från 90 än. 
Det är fotboll av lite modernare 
slag förstår vi. Lagen innehåller 
minst sju spelare men ibland fl er. 
Varje match pågår i sju minuter 
med avgörande i suddenstraffar.

I årets cup som spelades 27 maj, samma 
dag som Löafesten deltog åtta lag. LSK 
fanns med, men de bokstäverna stod här 
för Linus Snaskis Kottar. Ett anant Löalag 
var Team Brunk. Kôppabärs killar, Rya 
Fucking Nashville, Stråssa Hembränt och 
några andra med lustiga namn fanns också 
med. Fler lag hade gärna ställt upp men 
fi ck inte plats när cuppen skulle avgöras 
på en dag.

Startavgiften var två plattor öl och hela 
avgiften gick till segrarlaget.

– Fast nästa år kanske vi ska dela upp 
det lite och ha ett andra och tredje pris ock-
så, säger Philip Gunnarsson, som var med 
och arrangerade och höll i spelschemat.

Ett nog så knepigt jobb när 28 grupp-
spelsmatcher och sju fi nalmatcher skul-
le spelas. Det ordnades galant ändå och 
mycket uppskattat av spelarna var också 
att arrangörerna sett till att det gick att be-
ställa pizza och få den levererad till plan.

Det blev till slut SH, Stråssa Hembränt 
som tog hem hela ölförrådet. 

LSK i modernare tappning.

Segerrusigt vinnarlag.

Cup för törstiga
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Inte så många i år, men visst 
fi nns det framtidshopp för Löa.
Löabladet har tidigare år radat upp höggravida stolta blivande mammor framför hyttan. 
I år ser läget annorlunda ut. Trots grundligt researcharbete hittades bara en blivande 
Löamamma! Turligt nog ställde två utfl yttade Löatöser upp, som dessutom gärna vill 
komma tillbaka till Löa när lämplig bostad kan lokaliseras.

Så här kommer den traditionella ”Löamammabilden” . Från vänster : Emma Elvenäs 
och systrarna Rebecca och Moa-Lina Ahlberg. De sistnämnda är planerade att föda med 
enbart en veckas mellanrum i början av september. Löabon och pappan Micke Carlsson 
kommer då att bli morfar dubbelt upp på kort tid. Det låter stort men det fi nns det som 
är större, som när Löas eldsjäl Anders Ericsson i vintras blev morfar inte mindre än 3 
gånger på en vecka!

Löabladet gratulerar (om än långt i ef-
terskott) Mathilda Persson till fl era stora 
segrar, inte minst ett VM-guld, i sporten 
speedski. En liten och relativt okänd sport 
med ungefär 150 tävlande på elitnivå. 
Som vanligt ligger Löabygden i framkant 
när det gäller trender.  

Tävlandet går ut på att uppnå högsta 
möjliga hastighet genom att åka ner för 
en brant och slät backe. Vi berättade om 
Mathilda och denna fantastiska sport 2014 
då löatjejen som 13-åring vann SM-Guld 
i ungdomsklassen. Då fi ck hon upp en fart 
på hela 134 kr i timmen. Nu är hennes  
personliga rekord 175,52 km/h. Det räck-
te för att ta hem världscupen för juniorer 
förra säsongen. Den som vill bli snabbast 
i världen får sikta uppåt 250 km/h! 

Mathilda berättar för Löabladet att 
hon aldrig är nervös. Däremot har hon 
varit väldigt rädd några gånger. Det är 
backens karaktär snarare än hastigheten 
som spelar roll för hur det känns att åka. 
Nu går Mathilda på hundsportgymnasiet i 
Forshaga i Värmland. Sedan fl era år sak-
nar hon motivation att träna, berättar hon, 
men det verkar ju gå bra ändå. 

En världsmästartjej måste naturligt-
vis bli prisad på hemmaplan också. När 
Mathilda var hemma på påsklov passade 
Lions Storå på att ge henne 2 500 kr som 
klubbens Ungdomsstipendium 2017. Och 
Hembygdsföreningen, Bygdegårdsfören-
ingen och Löa Sportklubb gratulerade den 
supersnabba Löatjejen med 3 000 kr.

Nu går det snabbt
utför för Mathilda

Mikael Stark överlämnade Lions Ungdomssti-
pendium 2017 till Mathilda Persson.

Då det visade sig att bostadsbristen i Löa 
var ett faktum valde Tobias Alexandre att 
för 3 år sedan lämna barndomshemmet i 
Löa för en lägenhet i Kopparberg. Men 
som så många andra löaungdomar var han 
egentligen inte alls hågad att lämna byn.
Längtan till Löa har kvarstått och nu är To-
bias tillbaka. och nu även som husägare! 
Tillfället kom då en familj vid namn Sjö-
ström valde att sälja sin sommarstuga som 
står på den mark vilken Tobias morfars far 
Gunnar Persson (far till Lars, Eric, Åke 
och Bengt Gunnarsson) sålde i början av 
70-talet till just Sjöströms. Stugan ligger 

på en udde rakt nedanför Nya Fallet där 
Tobias föräldrar, Anette och Kenneth bor.
En avundsvärd närhet till både vatten och 
skog och med strålande utsikt över Norr-
sjön. Välkommen hemTobias!

Hem till byn
Tobias Alexandre är nöjd med utsikten från 
sitt Löahus.

Upptäck din 
kreativa förmåga!

Iréne Elmström och Maria 
Gotthard Frimodig inbjuder till 
en kreativ långhelg 10-13 au-

gusti på Gröna Ånäs. Tre dagar 
med prestationslös och lekfull 
skaparglädje. En målarkurs 

om man så vill, men det är inte 
resultatet som räknas. Det är 

känslan av glädje och lust i nuet 
som är det viktiga.

Lera, rörelser, berättelser, na-
turupplevelser och meditation 

kan också hjälpa till att hitta den 
känslan.

Mer info på www.anas.nu
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Rubrikens omdöme om hästen Food 
Money är hämtad från Fornabodas 
travamatörklubbs hemsida med an-
ledning av segern på V-86 i Eskil-
stuna förra sommaren. Och denna 
fantastiske pålle bor i Löa!!

Löa-Bladet har berättat om honom förr. 
Hästen som fyndades på Blocket för 12 
500 kr, fi ck lov att opereras två gånger, 
men som sedan sprungit in drygt två mil-
joner kronor.

Löa-Bladet besöker Österby, för att  
hör hur tillvaron ter sig för den vinstrike 
just nu.

Jo, Food Money har startat i två täv-
lingar i år och kommit på tredje plats båda 
gångerna. Så det är lite stiltje, tycker Tho-
mas Jezek. Nu har hästen ådragit sig en 
sträckning och står över en planerad start 
denna vecka. Därför kan Löabladet få se 
honom i egen hög hästperson. Food Mo-
ney följer oss med blicken där han står vid 
stängslet i sin hage bara några meter bort.

– Han vet sitt värde, en riktig diva, sä-
ger Thomas. 

Fin fransos nytt fynd?
Sedan ett par år har Thomas också hästen 
Before You, en fransos med fi na föräld-
rar. Precis som Food Money var detta en 
häst som såldes till ett lågt pris på grund 

av förväntade skadeproblem. Nu har han 
opererats fl era gånger och är klar för start.

Hästarna tränas ett par gånger i veckan. 
På vintern är det tyngre träning som gäller, 
knoga upp för snöiga backar och dylikt, 
medan det under sommaren handlar om 
lättare motion för att bibelhålla formen. 

Hästar som hobby
Travhästarna är ”bara” en hobby för Tho-
mas. Jobbet som hovslagare har han kvar, 
men ambulerar inte längre, utan tar emot 
sina kunder i ett särskilt anpassat utrymme 
i det stora stallet på Österby. Detta kombi-
neras med en tjänst som lärare på fordons- 
och transportprogrammet på gymnasiet i 
Grängesberg, VBU. Och sedan fi nns det 
ju alltid göromål för den som äger en stor 
gård... 

Efter intervjun återvänder Thomas 
till bygget av en stor sexkantig trappa på 
baksidan av huset med den fagraste utsikt 
över Sörsjön. 

”Fornabodas genom tiderna i sär-
klass, med god marginal, bästa häst”

Food Money i vinnarcirkeln efter en av många vunna tävlingar tillsammans med sin ägare 
och tränare Thomas Jezek och kusken Jennifer Tillman. – Det kändes som att köra en trimmad 
Ferrari med slitna bromsar, kommenterar Tillman.

Sagor 
istället för Astrid
Lördagen den 29 juli bjuder Löa kultur-
sällskap in till båtkarneval. Tanken var 
att temat i år skulle vara Astrid Lindgren. 
Men det har visat sig att upphovsrätten 
kan komma att stå i vägen för det. Astrid 
Lindgrens fi gurer får inte användas hur 
som helst. Saltkråkan AB håller koll på 
att Pippi och Ronja och de andra inte för-
vanskas och inte dyker upp i icke godkän-
da sammanhang.

Kultursällskapet har för säkerhets 
skull ändrat temat till Svenska Sagor. Välj 
och vraka ur vår rika barnboksvärld. Gräv 
djupt i litteraturskatten och hitta guldkor-
nen som passar just er farkost. 

Starten går vid Å- kafét kl 17.00
anmäl deltagande från kl 16.00. 

Ingen anmälningsavgift men kultursäll-
skapet tar tacksamt emot bidrag till eve-
nemangen i den lilla bidragsburken. Vand-
ringspriset går till bäst utstyrda farkost och 
pris till vinnaren av tipsfrågorna

Bejublad 
spelning i hyttan
I slutet av maj kom Stiko Per Larsson åter 
till Löa hytta. Denna gång var han ute på 
en vandringsturné till förmån för barncan-
cerfonden. Och han kom tillsammans med 
Martin Almgren, vinnaren av Idol! Löa 
kultursällskap hade ordnat med fi ka före 
spelningen och uppslutningen var enorm.

Hyttan fylldes till bredden. Det var för-
modligen runt 170 personer på plats! Inte 
bara publiken uppskattade kvällen. Även 
Stiko Per var berörd av stunden och sa:

– Denna spelning kommer jag alltid 
bära med mig, den kommer jag minnas för 
resten av mitt liv! 

Efter stående ovationer  vandrade han 
sedan vidare i försommarkvällen med näs-
tan 24 000 kr som Löa skänkte till barn-
cancerfonden

Det blir gudstjänst i hyttan 
söndagen den 2 juli kl 10 

Hembygdsföreningen bjuder tradi-
tionsenligt på hytt-/kyrkkaffe efteråt.

Hyttan som kyrka
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Snart ska hemligheterna uppenbaras. 
Den 1 juli är det dags för besökare 
till Löa hytta att ta reda på vad som 
egentligen döljer sig där inne. Med 
hjälp av en karta får man själv leta sig 
fram på en hisnande rundvandring. Du 
kommer att träffa den vänliga guiden 
Anna, den pratglade Luffaren med sitt 
dockspel och Smeden vid sitt städ. Du 
får del av många spännande livsöden 
och en uppvisning i dåtidens tekniska 
små underverk. Och så är det då de 
där överraskande hemligheterna! Eva 
Persson har berättat för Löabladet vad 
man till exempel  kommer att fi nna 
om man tar sig in i blåshuset. Vi ska 
inte avslöja det här, men ujujuj vad 
spännande det låter!
Varje dag kl 11-15 (utom måndagar) 
från 1 juli till 13 augusti fi nns 
Luffaren och de andra på plats.

Alla gamla fordons dag
För femte året i rad anordnas nostalgi-
dagen i Löa av bygdens entusiaster med 
Thomas Sved i spetsen. Han har själv pre-
cis färdigställt sin gula Packard från 1956. 
Evenemanget går av stapeln 

26 augusti vid Bygdegården 
och på åkrarna nedanför. Inte bara ameri-
kanska bilar från 50- och 60-talet är väl-
komna, utan också andra bilar, traktorer, 
mopeder, båtar... 

Publiken får rösta fram årets vinnare. 
Hamburgare kommer att serveras, och om 
det fi nns bybor som vill anordna ytterliga-
re försäljning / aktiviteter / åkturer så är de 
välkomna att höra av sig till Thomas Sved 
eller Johnny Nielsen. På kvällen blir det 
fest i samarbete med Löa Festkommitté. 

Provfi ske av kräftor 2017
4-6 augusti, 18-20 aug och 1-3 sept

är det tid för provfi ske av kräftor i Norr- 
och Sörsjön.

Kräftfi sket får påbörjas TIDIGAST 
17.00 på fredagen och samtliga burar ska 
vara upptagna SENAST 10.00 på sön-
dagen enligt fi skevårdsområdets beslut. 
Hänsyn ska tas till strandägare där det av 
tradition har getts ett företräde även om 
samfällt fi ske gäller i skifteslagen.

Styrelsen uppmanar att fi skeresultatet 
(då främst mängden kräftor)rapporteras 
till Bosse Aronsson tel: 070-5526804.

Högst 25 burar per markägare gäller 
oavsett hur många fi skerätter man har.Den 
som har fi skerätt i både Norr- och Sörsjön 
får välja den ena sjön att fi ska i.

Om fi sket ger stor andel små kräftor, 
poängteras att det är av stor vikt att dessa 
kräftor fl yttas till lämpliga biotoper inom 
Fvo där små el. inga bestånd fi nnes. Stor-
leken på kräftor som kan tas upp för kon-
sumtion är minimum 10 cm.

Det spökar 
på golfbanan
Golfbanans hytta hjälper till att göra re-
klam för Hyttans Hemligheter med ett li-
tet spöke på taket. Kanske något man kan 
skylla på när man inte lyckas få upp bollen 
längs hundbanan till rostugnen?

Banan kommer att vara öppen varje 
dag 17 juni - 13 augusti kl 12 till 18.

I år blir det ungdomar från Löa och an-
gränsande byar som kommer att stå i golf-
kiosken och får betalt av Löa Sportklubb.

– Kommunen ser hellre att ideella or-
ganisationer fi xar sommarjobb till ung-
domar, så slipper de själva, kommenterar 
Anders.

Men det blir administrativt enklare så 
här också utan krav på speciella handleda-
re vid arbetsplatsen.

– Vi litar på att våra ungdomar klarar 
det här, säger Anders, men vi kommer 
ändå att turas om att ha telefonjour, så att 
”kioskbiträdena” snabbt kan nå en vuxen 
om det behövs.

Beställ guidning
Besökare till hyttan som velat gå med på 
en guidad tur har inte varit så många de 
senaste åren.

Därför blir det inga ungdomar som 
står beredda att guida två gånger om da-
gen i år. De som vill ha en guidad tur 
får beställa i förväg på tel 0580-302 59.            
. Guidning kan ske före kl 11 eller efter kl 
15 eller på måndagar då Luffaren och de 
andra lämnat sina hemliga plaser i hyttan.

Välkommen 
att inta scenen!
Hyttans hemligheter är en teaterupplevelse 
där publiken inte sitter still. Men en scen 
fi nns ju ändå sedan gammalt i hyttans 
råstu´ (där det smälta järnet en gång i ett 
glödande skådespel rann ut från masugnen 
över sandgolvet).

Numer fi nns fasta bänkar i denna 
teaterlokal (Se sid 4) och scenen har 
fått en regnskyddande markis över sig. 
Denna scen får alla som vill nyttja under 
sommaren för uppträdande av olika slag. 
Konserter, stå-upp-komik, föreläsningar 
eller vad man vill. 

Lasse-Maja kommer åter
Dit kommer till exempel James 
Hollingworth den 15 juli kl 19. Ett kärt 
återseende för både James och publiken 
kan man tänka. Det var ju här han spelade 
Lasse-Maja under några år i slutet av 
1980-talet. Den här gången kommer han 
att ha med sig Jonas Alatalo på keyboard.

Löa Kultursällskap sköter bokningar 
av scenen. Kontakta Helena Fallkvist, 
0730-408106 (helst kvällstid), om du vill 
använda den någon gång. Ev affi schering, 
biljetter och sådant får du sköta själv.

Glad Sommar!


