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Djurliv i Löa

– Nej, jag är inte riktigt säker, säger Jenny, 
men jag tyckte att det såg ut som björn, 
kanske en hona med unge.

Jenny hade ingen korg med blåbär att 
räcka fram till nallen, men hon försökte 
få fart på telefonens fi lmkamera i alla fall. 
Dock blev det inga riktigt lyckade bilder.

Björnspillning
– Man ser två mörka klumpar där i grus-
gropen bakom garaget, bekräftar Christer 
Carlsson, som varit med och försökt att 
spåra den eventuella björnen, men det går 
inte säkert att se vad det är.

Men Christer har under sina vand-
ringar i området hittat spillning efter både 
björn och varg.

Löa-Bladet visade i förra numret mystiska spår, som möjligen kunde 
vara av björn. Fast det var nog, efter närmare undersökning, bara en 
fyrhjuling. Men att det fi nns björn och andra vilda djur i dessa trakter 
är nog ganska säkert ändå. Jenny Aronsson såg den 9 november en eller 
två björnar straxt ovanför sitt garage i Östra Löa på vägen upp mot 
motocrossbanan.

– Det tyder väl på att det funnits björn där, 
men om det var björn Jenny såg vet vi inte, 
säger Christer. Men jag kommer att gå runt 
några gånger till och försöka spåra.

Svin i granplanteringen
Någon vecka tidigare fi ck Maria Frimodig 
anledning att hastigt stanna bilen på väg 
hem till Skogsforsen. Ur granplantering-
en strax bortom Åtorp tittade ett vildsvin 
fram!

– En hiskeligt stor baddare, berättar 
Maria, som var glad att hon satt i bilen just 
då.

JULMARKNAD
blir det på

Perssons Magasin
24-25 november

och 1-2 december
kl 12-17.

där kommer att fi nnas 
julklappar, julpynt, julmat, 
hantverk, loppis och kafé. 

Löa Hembygdsförening fi nns 
också på plats och lockar med 
gissningstävling och lotteri.

Välkomna!

LUCIA

Lucia med skönsjungande 
följe kommer till Löa Hytta 

lördagen 15 december kl 18

Löa Kultursällskap fi xar glögg 
och pepparkakor och trevlig 

gemenskap.
Välkomna!
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Det börjar bli dags för byns föreningar att söka bidrag 
ur Tottos Minnesfond. Ansökan ska vara inne senast 31 
december. Föreningslivet i Löa låg alltid Torbjörn Elvenäs 
varmt om hjärtat och därför är det just till detta som bidrag 
ur hans minnesfond ska gå. Till något som behövs för den 
vanliga verksamheten, till något extra för föreningens 
medlemmar eller kanske till något som alla bybor kan ha 
glädje av.

Fonden, som inrättades i samband med Torbjörns bort-
gång och begravning 2013, har fyllts på under åren och 
den passus i stadgarna som begränsade den årliga utdel-
ningen till 5 000 kr har tagits bort.

Fonden förvaltas, enligt familjen Elvenäs önskan av 
Löa Bostäder. Föreningar som vill ha ett bidrag ur fonden 
ska lämna eller skicka sin ansökan senast 31 dec till Löbos 
styrelse, Löa Skola, Östra Löa 304, 714 94 KOPPAR-
BERG. Beslut om hur sökta bidrag ska prioriteras fattas 
av Löbos styrelse tillsammans med någon representant 
för familjen Elvenäs. Bidragen betalas ut i samband med 
Löbos bolagsstämma. 

Tottos Minnesfond

Men vildsvinet tycktes inte angeläget om någon närmare kon-
takt med Maria heller. Han vände och drog sig snabbt tillbaka 
mellan träden.

Bara man är varlig ....
Enligt olika naturorganisationers fakta på nätet är vår skandina-
viska björn en fridsam allätare. Kött står på matsedeln ibland, 
men mest blir det bär, myror, gräs och örter. 

Det är mycket sällan en björn går till anfall mot en människa, 
även om olyckor händer. Skadeskjutna björnar eller honor som 
vill skydda sina ungar kan bli aggressiva. Men normalt håller 
sig björnen undan från skogsvandrare. Sjung gärna en visa, för 
att tala om att du är där!

Björnen går i ide vid lite olika tidpunkt i olika delar av lan-
det, beroende på när vintern kommer. I månadsskiftet septem-
ber-oktober längst norr ut, längre söderut i oktober-november. 

Även vildsvin är skygga och håller sig helst undan 
människor. Men alltför aggressivasiva hundar kan bli skadade.

Det blir ett tunt blad denna gång. Det har hänt för-
ut. Som framgår av nästa sida har sidantalet i bladet 
varierat från 2 till 12 under de 33 år som det nu 
kommit ut. Nu får ni i alla fall fyra. Vi spar några 
uppslag till nästa år.

Nu är det viktigt att få ut information om nära 
förestående julmarknad, luciafi ranade, möte om 
krisberedskap och om att det är dags att söka bi-
drag ur Tottos Minnesfond. Samt önska alla läsare 
God Jul och Gott Nytt År.

18 november 2018

Löa-Bladet nr 93

MSB vill att du är beredd!
Om kriget kommer hette det på 1940-talet.  Försvars-
staben delade ute en broschyr till alla svenska hushåll  
med information om vad alla borde veta och tänka på 
om också Sverige skulle dras in i kriget. Vad är bra 
att ha hemma? Vad ska man ta med sig om man måste 
evakueras? Och annat sådan nyttigt.

Det är dags igen nu. Är kriget inte lika nära inpå nu, så fi nns det 
ändå kriser av annat slag.

Regeringen har därför anmodat MSB (Myndigheten för Sam-
hällsskydd och Beredskap) att höja beredskapen hos Sveriges 
invånare och den nu utdelade broschyren heter Om krisen eller 
kriget kommer.

Störningar i viktiga it-system, terrorattacker och klimatför-
ändringar är också sådant som kan göra att vi plötsligt står där 
utan elektricitet, utan vatten, utan värme, utan mat och utan infor-
mation. Mobilnätet och internet har lagt av, bankomater fungerar 
inte, det går inte att tanka. Det är sådant man bör vara förberedd 
på. Civilförsvaret, som ingår i MSB, ordnar kurser och informa-
tionsdagar om detta. 

Söndagen den 9/12 kl 15,00
blir det information i lokalen

Klas Gustafsson representerar civilförsvaret i Löa och kommer 
att hålla i mötet. Han kommer att prata om vad kommunen har för 
ansvar och vad vi som enskild medborgare ansvarar för och går 
igenom de olika krissituationer MSB vill att vi ska vara förbered-
da på.  Kaffe kommer att fi nnas tillgängligt.

Välkommen!

Björn och vildsvin (forts fr sid 1)

OBS! Flyttad till någon gång i

 början av nästa år
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De klickbara årtalen fi nns nu på Löas nya eller 
uppgraderade hemsida, www.loaby.se är adres-
sen. Hembygdsföreningens ordförande Rolf 
Elmström håller i uppgraderingen av sidan,
som ersätter den tidigare www.bergslagen.
com som länge fungerat som en värdefull 
informationssida för besökare till Löa. 

För besökare och Löabor
Loaby.se ska förstås innehålla information 
till besökare, men också mer riktad infor-
mation för oss som bor i Löa med omnejd.

Här kommer att fi nnas en Löakalender 
med samlad information om alla olika ak-
tiviteter i byn och via olika fl ikar på start-
sidan fi nns besked om vad man kan göra, 
hur man kan bo och var man kan äta i Löa. 

Där fi nns också information om hyttan, 
om alla föreningar med mera. Företagsre-
gistret håller på att uppgraderas och kan-

ske är det fl er saker som behöver justeras, 
tas bort eller läggas till. Rolf Elmström är 
tacksam för synpunkter och önskningar till 
admin@loabygd.se 

Nutidshistoria
Under fl iken Att leva i Löa fi nns ingången 
till Löabladet i pdf. Och där kan du nu se 
dem, alla bladen från 1986 och framåt. 

Tanken med Löa-Bladet var från bör-
jan att dokumentera hembygdshistorien 
medan den ännu pågick. Det är ju lättare 
än att gräva i gamla papper och arkiv, för 
att kunna berätta om hur det var en gång. 
Nutiden blir ju också historia så småning-
om. Det är 33 års samlade Löa-Blad ett 
gott belägg för.

Även för den som varit med och skri-
vit är det fascinerande att bläddra och läsa 
och påminnas om allt som hänt och skett 

Vad hände i Löa 1986? Det är bara att klicka på årtalet och kolla! 
Jahaja, det var då snarkvarnaren som Torbjörn Birging utvecklat från 
idé till fungerande produkt först presenterades med demonstration och 
försäljning i Löaboden. Agda Ljungbergs bäddsoffa fanns tillgänglig för 
dem som ville pröva varnarens funktion. 

Om vi klickar på 1992? Då får vi veta att skolverket sagt ja till en 
friskola i Löa och skolföreningen förhandlade med Lindesbergs kommun 
om att få köpa skolhuset. Detta år vann också Löa Hembygdsmästeskapet 
i frågesport.

Nästa klick på 2013 påminner oss om att Missionshuset var drabbat av 
hussvamp och höll på att ramla ihop. Men Torbjörn Lie kapade raskt två 
20 ton tunga skorstensstockar underifrån, grävde bort 36 ton svampigt 
grus och sand, fi ck in nya grunder till skorstenarna och räddade huset!

och gjorts och beskrivits under åren. Allt 
kommer man inte ihåg, en hel del blir ny-
heter igen. 

Vi har inte bara skrivit om nutiden i 
bladet. Ibland har det blivit en del gräv-
ningar i papper och tidningsklipp och ar-
kiv också. Vi har berättat om hur det var en 
gång. Vi har presenterat nyinfl yttade Lö-
abor, men även skrivit om dem som bodde 
här för ganska länge sedan.

Varierande antal nummer och sidor
Ambitionen var från början att ge ut fyra 
nummer per år. Så har det inte alltid blivit. 
Några år har det bara kommit tre, två eller 
ett nummer och sidantalet har varierat från 
2 till 12. Totalt har Löa-Bladet kommit 
med drygt 90 nummer med sammanlagt 
närmare 600 sidor. En ganska rejäl hem-
bygdshistoria, törs vi påstå!

En tanke har också börjat spira. Tänk 
om man skulle kunna samla alla blad till 
bok? Det är möjligt, fast det skulle för-
stås bli en ganska tjock bok. Billigt skul-
le det väl inte heller bli, men kanske man 
kan söka bidrag från företag och fonder? 
Mycket funderingar återstår förstås också 
om hur en sådan bok bäst ska utformas.

Den viktigaste frågan är om det 
fi nns köpare av en sådan bok? Skul-
le Löa-Bladets läsare vara intresse-
rade av att köpa en samlad utgåva 
av Löa-Bladet för 100-200 kr? Hör 
gärna av er till redaktionen eller nå-
gon i Hembygdsföreningens styrelse 
och säg vad ni tycker.

600 sidor samlad Hembygdshistoria

Boka in lördag 2 mars redan nu för 
då drar det ihop sig till pubkväll i 

Löa bygdegård! 
Temat blir irländsk och bandet 
Shamrock kommer och spelar. 

Håll koll på blogg och hemsida för 
mer info! 

Att se fram emot
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Dalvikskvarn utökar! Den del av 
Torbjörn Elvenäs tidigare ladu-
gård, som Mikael Starck och fö-
retaget Jellverts Kartproduktion 
tidigare utnyttjade har blivit ledigt 
och Johnny Nielsens kontor för 
äventyrsgolfen har också lämnat 
ladugården.

Det betyder nu att Dalvikskvarn kunnat få 
dubbelt så stort säljutrymme. Lasse Elve-
näs, som är duktig på att göra hål i väggar, 
har tagit upp en ny portal mellan de tidiga-
re och de nya försäljningslokalerna. 

Det såg lite ödsligt ut ännu, när 
Löa-Bladet var på plats 16 november, men 
mycket av det som nu stått i korridoren ut-
anför försäljningslokalen kommer väl att 
fl yttas in till det nya. Och Mikael Norwald, 
som råkar vara i tjänst när Löa-Bladet är 
där, berättar att det nog kommer att bli ett 
utökat sortiment också.

– Bara vi får tag i några hyllor ska vi 
väl kunna ställa upp och exponera allting 
på ett bättre sätt än nu, säger Mikael. Kan-
ske blir det en ny ingång från korridoren 
till butiken och en fl yttning av kassan ock-
så.

– Denna nysatsning torde väl betyda att 
det går ganska bra för Dalvikskvarn, und-
rar Löa-Bladet?

– Jo, så är det, bekräftar Mikael. Dal-
viks kvarn går bra. Vi har kunder från Frö-
vi, som föredrar att handla här!

Dalvikskvarn
fördubblas – Skjut mer, tycker Länsstyrelsen!

Husvagnsparkeringen vid hyttan är popu-
lär. En lugn och stilla plats bredvid ån och 
i den charmiga hyttmiljön. Handikapptoa-
lett i biljettkontoret (tidigare kolhuset) och 
möjlighet att utnyttja duscharna i omkläd-
ningsrummet vid plan, där också dricksvat-
ten fi nns. Och bara 100 kr per natt.

 Inte underligt då att man iblad har sett 
tre, fyra, fem husbilar parkerade där sam-
tidigt. Till glädje inte bara för camparna, 
utan inte minst för Hyttelaget och Löa 
Sportklubb, som fått 11 050 kr var sedan 

inkomna medel räknats ihop och fördelats. 
Det betyder att 221 husvagnar parkerat där 
i sommar.

Populär parkering

Mikael Norwald och Lasse Larsson poserar i 
den nya butiksdelen.

Johan Persson, en av jaktlagets danske gäster Jan Borg  och Jonas Åby funderar över hur jägar-
na bäst ska placeras ut i området efter lunchpausen vid Löa hytta.

Den som tror att länsstyrelsen varje år beräknar hur många älgar som kan och bör skjutas 
och fördelar antalet mellan jaktlagen, tror inte riktigt rätt.

Här i Löabygden är det jägarna i Bergsmännens Älgskötselområde, som själva får 
göra jobbet med att inventera, räkna bajshögar och beräkna hur mycket älgstammen tål 
att beskattas och göra upp en plan för jakten. Planen ska godkännas av Malingsbo älg-
förvaltningsområde, sedan fattar länsstyrelsen sitt beslut.

I år fi ck Bergsmännens jaktplaner godkänt av förvaltningsområdet, men hos länssty-
relsen blev det nobben. Eftersom det inte fi nns några vargrevir här bör det skjutas av fl er 
älgar, menade länsstyrelsen. Jonas Åby var inte riktigt nöjd med det beslutet.

– Även om det inte fi nns något etablerat revir i vårt område fi nns det ju i alla fall 
vargar och en viss predation (djur som äts av andra djur), säger Jonas. Att ett vargrevir 
försvinner ett år betyder ju inte heller att älgstammen genast växer till och förstärks, 
därför försökte vi hålla ner avskjutningen.  

I Bergsmännens Älgskötselområde ingår två viltvårdsområde i Löa och ett mindre 
område i Bångbro/Östra. Jakten sköts av ett jaktlag i Västra Löa, tre i Östra och ett i 
Bångbro/Östra. Enligt länsstyrelsens beslut borde det i detta område skjutas 17 vuxna 
djur och 14 kalvar, nästan dubbelt så mycket som jägarnas själva föreslagit i sin plan.

Efter jaktveckan 8 - 13 oktober har efterjakt pågått ett par helger och nu återstår tre 
vuxna djur och sex kalvar att fälla, om länsstyrelsens beslut ska följas. 


