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På det senaste framtidsmötet den 8 januari 
tog deltagarna ytterligare ett steg fram-
åt i att skapa engagerade handlingar som 
omvandlar våra idéer till verklighet! Två 
grupper bildades (marknadsplats och sam-
lingsplats slogs ihop) för att mer specifi kt 
föra en dialog kring en specifi k fråga. Här 
är resultatet från gruppernas dialog:

1) Träffpunkt-gruppen
Hur och var får vi till en trevlig mötes-
plats/träffpunkt i byn där vi både spontant 
och/eller organiserat kan träffas för att 
ventilera tankar och idéer?

Det fi nns fl era lokaler som passar beroen-
de på ändamål (Å-kafét, Löa skola, Pers-
sons Magasin, Dalvikskvarn, bygdegår-
den, hyttkontoret…). 

Några förslag till events är spelmans-
stämma, aktiviteter för barn, bokvecka, 
pubkväll, båtdragracing, allsångskvällar, 
salsakurs och yoga. Å-kaféet tyckte grup-
pen ändå är den mest lämpliga platsen 
för att spontant träffas, t.ex. ha knytkalas, 
tips-lördag, mellokväll, dans, måleri, före-
läsningar med speciella teman. Det beslöts 
att Katarina Malmqvist och Pelle Söder-
lund gör en Facebookgrupp där man spri-
der vad som ska hända på Å-kaféet. 

Vad har hänt efter mötet?
En Facebook-grupp är skapad; Evene-
mang i Löa där olika aktiviteter föreslås. 
Hittills har ett Stick & Sy-café satts igång. 
Fler saker som är på gång är ett bakluck-

I höstas startade Löa Hembygdsförening upp en framtidsdialog med syfte 
att utröna vad vi Löabor önskar och vill med vår by på lite längre sikt. 
Efter två framtidsmöten samt en digital frågeenkät har bilden klarnat 
av vad vi anser vara det mest prioriterade områdena: lokal produktion/
marknadsplats, boende för äldre och unga samt en levande mötesplats/
träffpunkt i byn. Rolf Elmström berättar här om resultatet från mötet.

Rapport från framtidsdialogen
Mötesplats och nybyggnation – prioriterade önskemål!

Den har bilden målade Lillemor Ardesjö för ett antal år sedan. Fler mindre hus var en framtids-
förhoppning redan då. Och det är det än. Om husen kommer att se ut och placeras så här vet vi 
ju inte, men det är en idé i alla fall.

Löa Hembygdsförening
tisdag 20 mars kl 18.30

på Å-kafét.

Hyttans Hemligheter och 
Löas framtid blir föremål 
för ytterligare information 

och diskussion efter de 
sedvanliga mötesförhand-

lingarna.
Och så bjuds det på fi ka 

förstås!

Löa fi skevårdsområde 
Söndag 8 april kl.11 

i Löa Bygdegård
Efter mötet bjuds det på kaffe 

och tårta 

årsmöten

Västra Löa byalag
söndag 25 mars kl.10.00

på Å-kafét

Välkomna!

Höjd premie för
oskadliggjord mink

Flödande 
företagsamhet
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Missionshuset blir hyreshus
Ritningar fi nns. Bygglovshandlingar är inlämnade. Nu väntar 
Torbjörn Birging och Torbjörn Lie ivrigt på att få sätta igång och 
förvandla det gamla missionshuset i Löa till åtta trivsamma lä-
genheter.

– Lie frågade mig en dag om vi inte skulle köpa missionshuset 
och bygga lägenheter och jag sa ”kan vi väl”, berättar Birging.

Ett projekt mer på skoj den gången alltså. Men nu är det allvar 
och Torbjörnarna ser fram emot den väntande utmaningen. De 
räknar med ombyggnadskostnader på ca 3,5 miljoner kronor och 
att uthyrningsverksamheten ska gå runt i alla fall, även om de inte 
kommer att tjäna just några pengar de första tio åren. Att intres-
set för mindre hyreslägenheter är stort i Löa har grabbarna dock 
klara belägg för. Bostadskön till missionshuset är redan större än 
antalet lägenheter.

5 000 gösar i sjön
Till hösten kommer 5 000 gösar att planteras in i Norr- och Sör-
sjön. Det beslutades vid Löa Fiskevårdsområdes årsmöte, som 
hölls i Godtemplarlokalen i Löa den 29 mars.

Kvicksilverhalten i Löasjöarnas gäddor har undersökts och 
visat sig ligga betryggande lågt. Men minkarna är fortfarande ett 
stort problem. Fällor ska sättas ut längs ån och mötet beslöt att 
höja premien för varje oskadliggjord mink till 75 kr.

Varnare kan ge nya arbetstillfällen i Löa
En liten vit dosa från Löa kan om något år bli standard i alla 
svenska hem. Torbjörn Birging och Carl-Gösta Ardesjö har till-
sammans utvecklat spisvarnaren, som kan rädda människoliv och 
stora ekonomiska värden. Försäkringsbolag, fastighetsägare och 
utvecklingsfonden har redan visat mycket stort intresse.

Bara i det här landet orsakas 3-4 bränder om dagen av spis-
plattor som glömts påslagna. Den lilla behändiga dosan som 
mycket snabbt ger ifrån sig ett varnande pip när en spisplatta står 
på utan att nyttjas, bör således bli mycket välkommen i de fl esta 
svenska hem.

Lokalen till salu
Godtemplarlokalen i Löa får säljas! Logen Löa Välgång har fått 
ett försäljningsmedgivande från NTO-IOGT och kan nu gå i för-
fattning om att överlåta lokalen på lämplig köpare. Planer fi nns 
på att bilda en Bygdegårdsförening i syfte att ta över och förvalta 
den lokal som i 65 år nu varit den naturliga samlingspunkten för 
Löas föreningsliv.

Vårmånad
Jo, vi är inne i vårmånaden nu. Fastän vädret knap-
past tycks vara medvetet om det. När vintern väl 
kom ville den ju inte ge sig av i första taget. Massor 
av snö, blå himmel och sol kan se ut som ett alldeles 
underbart vinterväder innifrån. Men när man kom-
mer ut i 20 miusgrader och en isande snålblåst är det 
inte lika underbart längre. Och sällan har vi väl varit 
med om så långvarig kyla. I alla fall inte på senare 
tid. Isvecka, med minusgrader sju dygn i sträck i 
hela landet, har rapporterats som en ovanlighet.

Men snart är det sommar ändå och då blommar Löa 
förstås upp igen med hemligheter, framtidsdrömmar 
och allehanda traditionella aktiviteter.

Förhoppningsvis ska väl snön vara borta till Val-
borg i alla fall så att vi kan hälsa våren välkommen 
med brasa, sång, tal och lotterier. 

Och dessförinnan får vi oberoende av vädret 
önska Glad Påsk!

6 mars 2018

Många är de löabor som är engagerade i både en och fl era fören-
ingar och som dessutom har fullt upp med hem och barn och jobb 
och annat. Hembygdsföreningens valberedning må förstå att man 
inte alltid kan tacka ja till nya styrelseuppdrag.

Men medlemsavgiften kan ni väl betala ändå!? Det behövs ju 
lite kassainfl öde om föreningen till exempel ska kunna hålla liv 
i Löa-Bladet.

Avgiften höjdes 2005 till 75 kr för enskild medlem och 150 kr 
för familj. Mer än så behöver ni inte betala 2018 heller.

Sätt in pengarna på föreningens bankgirokonto 133-0331.
Eller swisha på tel nr 123 597 90 91. Glöm inte namn och 
adress! Tack!

Ingen förändring på 13 år

ÅRET VAR 1988
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(Forts fr sid 1)
eloppis framåt våren och sedan något för 
barnen…

Katarina och Peter på Å-kafét tar tack-
samt emot fl er förslag på 070-480 94 74 
eller på Facebooksidan.

2) Boende-gruppen
Hur skapar vi fl er boende för äldre och för 
de unga i byn? 

Frågan är ju inte precis ny utan har 
funnits under många år. Viljan fi nns men 
fi nansiering saknas. Frågan lever dock. 
Gruppen konstaterade:

 att det fi nns behov av bostäder 
både för unga och gamla.

 att om byggnationen sker som 
bostadsrätt fördelas kostnaden på 
bostadsrättsägarna.

 att behovet är små bostäder.
 att det fi nns två obebyggda tom-

ter ovanför skolan 6:48 och 6:49.
 ”parkeringsåkern” mitt emot 

Bygdegården där det tidigare 
fanns planer på hyresvillor kan 
fortfarande vara intressant.

Hur komma till skott? I första hand be-
hövs en dialog startas upp med Löa Bostä-

der AB (Löbo) för att se vilka möjligheter 
som fi nns. ”Byggarna” Petter Larsson och 
Per Gunnarsson blir våra experter som 
presenterar förslag till Löbo. Ett förslag 
att skapa fi nansiering skulle kunna vara en 
nyemission i Löbo. Ett annat är att söka 
pengar från Landsbygdsutveckling Lin-
desbergs kommun. 

Hålla kostnaderna nere
Allt handlar förstås om att hålla kostnader-
na för en nybyggnation till det minimala. 
Behovet för de unga vuxna skulle kunna 
vara att bygga mindre hus, så kallade Tiny 
houses. Ett sådant exempel är Attefallshus 
(25kvm) som går att köpa i byggsats från 
60.000:- och uppåt. Ett sådant skulle kun-
na uppföras av våra ”byggpensionärer”. 
Vi kanske också kan låta KomVux ha en 
studiecirkel för att provbygget?!

Vad har hänt efter mötet?
Anders Persson har pratat med delar av 
Löbos styrelse och även lyssnat runt med 
byns byggare. Svårigheter med fi nansie-
ring lägger sig i vägen för mer konkreta 
förslag och planer. ”Men frågan lever”, 
låter Anders hälsa!

Ett litet hus, lagom för ung eller gammal kan se ut på många olika sätt. Något beslut om vilket hus som ska byggas i Löa fi nns inte än.

Vi fortsätter drömma
Hembygdsföreningen fortsätter bevaka 
framtidsfrågorna men önskar att någon/
några frivillig eldsjälar träder fram och 
driver på. Så länge får Lillemor Ardesjös 
målning av ”Löas Bullerby” (se första si-
dan) utgöra en härlig inspiration för vad 
som är möjligt i framtiden här i Löa!

Husdrömma fi nns - men var fi nns pengarna?

Fixar-café i Löa?!
Det fi nns även en del lösa tankar i byn 
på ett ”Fixar-café”. Sådana cafeér dy-
ker mer och mer upp i olika städer 
både i Sverige och utomlands, bland 
annat i Nora där man träffas varan-
nan vecka och skapar ett fi xar-Café 
tillsammans. Det är i sig inte ett café 
utan mer en verkstad där man hjälps 
åt att laga mindre saker som gått sön-
der såsom cyklar, hårtorkar, datorer, 
trädgårdsredskap… Vad som saknas 
för att göra det här i Löa är en lämplig 
plats/verkstad att vara i. Vet du något? 
Hör av dig i så fall till Rolf Elmström 
i Hembygdsföreningens styrelse, 
0709-46 42 93.

Tandarbete Förra året kunde man under promenader längs bäverrundan (bjurturen även kallad) följa de idoga 
bävrarnas fantastiska tandarbete. Tyvärr såg man dem inte i full verksamhet någon gång. De job-
bar väl mest på nätterna. Men resultatet av deras nattjobb är fascinerande nog.

17 februari 2017 27 februari 2017 9 mars 2017 11 mars 2017
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– Det hade jag 
ingen aning 
om, hördes 
det på ett 
möte på Å-ka-
fét tidigare i 

vintras när resultatet av förra årets 
Hyttans Hemligheter blev känt. Det 
är ju fantastiskt! Det måste hela byn 
få veta!

Mötet var ett initiativ av Ingrid Wieselgren 
och Rolf Elmström som jobbar med mark-
nadsföringen av Hyttans Hemligheter.

– Vi upplever att vi behöver nå ut till 
fl er Löabor, dels för att få in synpunkter på 
hur vi kan förbättra marknadsföringen 
men kanske framförallt för att närma oss 
visionen om Hyttans Hemligheter som ett 
byprojekt, berättar Ingrid. 

– Därför ringde vi runt till ett 10-tal 
personer i olika åldrar och från olika delar 
av byn för att få deras ”input” på mark-
nadsföring och idéer.

– Jag blev så överraskad över att alla 
var så positiva till att komma på mötet, 
fortsätter Ingrid. Och vilket bra möte det 
blev! Fullt med bra förslag! 

”Det såg lite tomt ut…”
Det tydligaste budskapet från deltagarna 
var: Ni måste berätta för byn vilken fram-
gång förra sommarens spel faktiskt var.

– Tror inte alla känner till det, säger 
Christopher Söderlund som var en av del-
tagarna på mötet. Jag tyckte själv det såg så 
tomt ut när jag körde förbi hyttan i somras. 
Tyckte faktiskt lite synd om alla som job-
bade där. Men nu när jag fått höra att resul-

tatet ändå blev så lyckat förstår jag vilken 
potential teatern har - för hela byn!

Ett roligt sommarjobb
Adam Bruckner arbetade nästan hela som-
maren på Hyttans Hemligheter både som 
statist, improviserad skådespelare (smed-
dräng) och som besöksguide.

– Det var verkligen ett roligt sommar-
jobb, säger Adam. Blev därför jätteglad att 
bli inbjuden till det här inspirationsmötet 
för att spåna om hur vi kan få ännu fl er be-
sökare. Själv tror jag på korta videos som 
går går att dela på Facebook och Instagram. 

Otydligt men jättebra
Deltagarna gav både ris och ros till förra 
årets teater. 

– Framförallt uppfattade jag budskapet 
som otydligt! Vad var egentligen Hyttans 
Hemligheter, vad var ”drop in-teater” och 
vilken var målgruppen, undrade Petra He-
denius. Men väl där tyckte mina barn att 
teatervandringen var jättebra! 

Sociala medier!
Bland de många förslagen på hur vi ska nå 
ut med marknadsföringen var det ett som 
återkom: vikten av att synas på Sociala 
Medier!

– Annonser i gammelmedia ser man 
bara en gång och sen är de borta, säger 
Linn Sander som är mäklare och van vid 
konsten att ”nå ut”. I de sociala medierna 
kan man få snabb och stor spridning om 
budskapet är tillräckligt intressant och 
lockande. 

– Tänk till exempel om alla i Löa kan 
bjuda in sina vänner att ”Gilla” Hyttans 
Hemligheters sida! Sedan är det ju också 
viktigt att hela tiden vara med löpande att 
dela och gilla alla inlägg på Facebook och 
Instagram.  Då är mycket av jobbet gjort! 

Hela byn vinner
– Vi är helt övertygade om att hela byn har 
så mycket att vinna på om Hyttans Hem-
ligheter kan fortsätta att växa och engagera 
fl er i byn, säger Ingrid vidare.

Redan nu i sommar kommer fl er av 
byns näringar att kunna synas lite extra då 
det bland annat planeras för ett handelstorg/
bod vid hyttreceptionen. Här kan vem som 

Så här blev resultatet 
för sommaren 2017:

2000 besökare!
1.200.000 kr i omsättning!   
        (Försäljning plus bidrag)
  800.000 kr tillbaka till byn 
(löner/arvoden till lokala hantver-
kare, företagare, skådespelare och 
ungdomar)!
   Ökad omsättning för byns be-
söksverksamheter (B&B’n, kafé, 
hantverkare mm)
   Ökad beläggning på upp-
ställningsplatsen/campingen samt 
på minigolfen (= ökad intäkt till 
Sportklubben)!
Upprustningen av hyttans fa-
ciliteter (indraget vatten, avlopp, 
WC, scenförbättringar) 
  en riktig höjdarsommar för 
alla barn och ungdomar som var 
med som statister!

Visst gick hemligheterna hem –
det bör alla löabor veta!!

Både barn och 
vuxna fascinerades 
av Hyttans Hemlig-
heter i somras. Och 
självklart räknar nu 
hemlighetsmakarna 
med att det ska gå att 
locka ännu fl er besö-
kare till hyttan i år. 
Om alla hjälps åt!
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helst i byn sälja eller visa upp sina produk-
ter och/eller tjänster. Under förutsättning 
att man har på sig tidstypiska kläder för-
stås! För tanken är att sagan ska börja så 
fort man kommer in på hyttområdet.

God exponering på torg
– I år satsar vi på ännu fl er besökare! Det 
blir ingen dålig exponering för den som 
har något att sälja eller visa upp, menar 
Rolf. Ett exempel är Christian Dam som 
direkt nappade på möjligheten att visa 
upp sina knivar. Christian tog också på 
sig uppgiften att koordinera alla i byn som 
vill vara med på Handelstorget. Hör av dig 
till honom om du vill vara med, uppmanar 
Rolf.

Vad är nytt i sommar?
Planeringen av sommarens upplaga av 
Hyttans Hemligheter är i full gång i Löa 

Hembygdsförenings teatersektion. Rika 
på erfarenheten från förra årets teater-
vandring kommer en del ändringar göras.

– Vi kortar teaterperioden från 6 till 4 
veckor (6 juli-5 augusti), vandringen blir 
längre och till nya platser kring hyttan, be-
rättar Eva Persson som är projektansvarig. 
Förra årets drop-in blir i år istället fasta ti-
der var 20:e minut med start varje hel tim-
me. I år kommer det också att vara möjligt 
att köpa biljetter på förhand, ibland till ex-
tra förmånliga priser. Dessutom tillkom-
mer en helt ny karaktär och förstås en ny 
hemlighet!! Om det blir som vi tänker så 
kommer även en kolarkoja och en mila att 
fi nnas på plats.

Finns det något mer du kan avslöja, 
Eva? 
– Njaa?! Kan säga så mycket att det kom-
mer att glimma… som av guld!!

Hyttans Hemligheter är en te-
atervandring för barnfamiljen i 
en levande, historisk och lite 
kusligt spännande miljö. Pre-
miär 6 juli. Sedan kör vi till 
5 augusti. Alla dagar utom 
måndagar. Biljetter med oli-
ka specialerbjudanden kommer 
att kunna köpas i förväg. Mer 
info kommer på Facebook och 
www.hyttanshemligheter.se 
Håll ögonen öppna!  

Hjälp Hembygdsföreningen att 
skapa och bygga upp vad vi 
tror och hoppas kommer att bli 
framgångssagan Hyttans Hem-
ligheter! Det här kan Du göra:
”Gilla”, ”följ”, ”dela” och ”bju-
da in” Hyttans Hemligheter på 
Facebook och Instagram.

Dela ut flyer och visitkort 
på din arbetsplats, förening och 
till vänner (finns att hämta 
fr.o.m. mitten av april hos Ing-
rid Wieselgren på Dalviks Kvarn)

Tipsa projektgruppen om klo-
ka/smarta sätt att nå ut med 
budskapet.

Och kom gärna med i sommar 
på ett eller annat sätt: som 
statist, försäljare i handelsbod, 
scenbyggare, sömmerska m.m. 
Hör av er till Eva!

Fortsatt fl ödande företagsamhet
I det andra numret av Löa-Bladet, som kom ut på våren 1986 redovisade vi en lista på byns alla företag. En 
imponerande lång lista för en så pass liten by. Vi kunde då räkna ihop till 53 företag, varav 33 var skogs och/eller 
jordbruk. Elva gårdar med mjölkproduktion fanns det då.

På dagens lista fi nns 47 företag förutom skogs- och/eller jordbruk. Fast skogen ger ju arbete på de fl esta går-
dar, även om där fi nns företag av annan sort också. Här följer nu listan på företag utöver gårdar med traditio-
nellt jord- och skogsbruk. Dem får vi tyvärr inte plats med.

För säkerhets skull ska vi be om ursäkt om vi missat några företag eller presenterat dem på fel sätt. Hör av er 
om ni vill ha med en rättelse i nästa nummer.

Gård el. företagsnamn  Typ av verksamhet   Kontaktperson
Grönbo Vattenkonsult (Torpa)  biol. vattenundersökn., konsultvht Per Mossberg
Skogstorps hästservice   hästservice    Lisa Mossberg
Eriksbergs gård    åkeri, jordbruk    Kjell Björkgren
CineNatur    fi lmprod., konsultverksam. jordbruk Lars-Öivind Knutsen
Snickeribolaget i Löa   snickeri     Magnus Backlöf
Klas Eriksson El&Mekanisk serv. AB rep. och service industrimaskiner Klas Eriksson
Österby hovslageri   hovslageri    Thomas Jezek
Trav o fåruppfödning i Österby  travhästar och får, jordbruk  Björn Jezek
Bergslagens energigasteknik AB  energigasteknik    Åke Rydholm
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Thomas Persson skog & virke  virkeshandel, rådgiv. skogsbruk   Thomas Persson    
Bergkvisttorpet    fi lmproduktion    Nina Hedenius
Elvenäs Bygg & Montage AB  industriakustik    Lars Elvenäs
Hyttnäs     skogsbruk, uthyrning   Elisabet Elvenäs
City Golf Europé AB   äventyrsgolf    Johnny Nielsson
Liw design    webbsidor, loggar, trycksaker  Ingrid Wieselgren
Löa veterinärpraktik   veterinärpraktik    Helena Holm / Lars Larsson
Dalviks kvarn    lantbruksförnödenheter   Dalviks kvarn
Gröna Ånäs AB    bed&breakfast, ekologisk odling  Irene o Rolf Elmström
Löa skola ek förening    skola, förskola, fritidshem  Margareta Gustafsson, ordf
Löa Bostäder AB   fastighetsbo. bostäder o skola, mack Oa Holfve, ordf.
Jellvert kartprodukter AB  specialkartor för ambulans, polis
     och räddningstjänst   Mikael Stark
Löa Service/Vulkcentralen  vulk, bilreparationer   Magnus Bergman
Annica Östberg konstverkstad  tillv. konsthantv, försälj på marknader. Annica Östberg, Björkhult
Daniel Larsson (tidigare Östbergs 
tryckeri och gravering)   dekaler, dekorationer, skyltar  Daniel Larsson, Björkhult 
Löa teknik & konsult AB  konsult inom elektronik och el  Johan Persson
Perssons Maskin o smide  maskin, smide, jord och skogsbruk Anders Persson
Löa bygg AB    byggentreprenör   Per Gunnarsson
Lie Trappsnickeri   trappsnickeri, uthyrning   Torbjörn Lie
Ekbloms Entreprenad   entreprenad    Björn Ekblom
Cabinova AB    elektronikkonstruktion   Carl-Gösta Ardesjö
Cabinova Electronics AB  elektronikproduktion   Carl-Gösta Ardesjö
Cabinova Plastics AB   formsprutning    Carl-Gösta Ardesjö
Cabinova International AB  elektronik produktion   Karl-Henrik Söderlund
Perssons Magasin   försäljn. konsthantv., loppis, B&B Eva och Carl-Eric Persson
Skönvik Maskin AB   fordonsreparationer   Fredrik Bergström
JK:s Entreprenad   målning, snickeri, hjullastare mm Jean Karlsson
Susannes hemservice i Löa  städning    Susanne Forsberg
Norrby Entreprenad och lantbruk snöröj, gräv, jord-och skogsbruk  Mattias Borensjö
Holfve Invest AB   aktieförvaltning    Oa Holfve
Åby skog & Maskin   skogsbruk    Jonas Åby
Stefan Westman    byggentreprenör, jordbruk  Stefan Westman
Löagrävarn AB    gräventreprenör    Peter Elisson
Wirehus    kapell till husvagnar o båtar  Jaromir Trlicik

Löa Rör och Entreprenad AB  VVS     Göran Larsson
Söderlöf Skog AB   skogsbruk    Johan-Fredrik Söderlöf 
Uddnäs     stuguthyrning    Barbro Gerdtsson
Uddnäs     stuguthyrning, massage o laserbeh. Margareta o Klas Gustafsson

Invånare i Löa, januari 2018
     Vuxna    Barn    Totalt
Östra Löa    135     39      174
Västra Löa, Rosendal     97     27      124
Torpa       17       3        20
Rällså      26       4        30
Löaborn     22     10        32
Totalt    297     83      380

Medelåldern i vår gamla by är 41,2 år

Vill du dri-
va kaféet på 
PERSSONS 
MAGASIN i 
sommar?
Välkommen att kontakta oss,  
Carl-Eric 0708-130600
eller Eva 070-6271494 för mer 
information.


