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Välkomna!
till Löa Hembygdsförenings
årsmöte
söndagen 24 mars kl 14.00
i Bygdegården
Det blir kaffe och smörgåstårta och
efter årsmötesförhandlingarna kommer Klas Gustafsson att berätta om
vad vi ska göra om
Kriget eller krisen kommer.
Läs mer på nästa sida.

Krismöte för skolan
Löa Friskola startade 1993 med 38 elever. Idag går 99 elever i skolan och 52 barn är inskrivna
på Trollebo förskola. Bilden är från 2008.

Ekonomisk kris för skolan - igen
Löa friskolas framgångssaga är väl skildrad i Löa-Bladet. I 26 år nu har vi
i beundrande ordalag skrivit om hur fantastiskt det är med denna skola.
Hur Löaborna av egen kraft kunnat bevara byns skola, som kommunen
ville lägga ner. Hur den utvecklats, byggts ut och fått alltfler elever.
Men faktum är att vi vid ett flertal tillfällen haft anledning att skriva
om skolans ekonomiska bekymmer också. Tyvärr är det dags nu igen.
Skolan har haft det ekonomiskt svårt en tid och i höstas såg det inte
alls bra ut. Men har det rett upp sig förut, kan det väl göra det igen. I
skrivande stund ser det stabilare ut, även om åtstramningar och tuffa
tider väntar.
Möjligheten att starta en friskola och få
kommunal skolpeng för varje elev kom
1992 och Löa skola Ekonomisk förening
bildades för att rädda den skola kommunen ville lägga ner. Skolverket sa ja och
till höstterminen 1993 kunde Löa Skola
starta sin första termin med 38 elever, tre
heltidsanställda lärare, eget kök, egen buss
och ett banklån för köp av skolan. ”Mattant” och busschaufför var anställda på
halvtid.
Skolpengen från Lindesberg var då 35
651 kr per elev på lågstadiet och 40 854
kr på mellanstadiet, Det blev 1 377 090 kr
per år till Löa.
– Vi badar inte i pengar, men vi har en

fullt acceptabel ekonomi, sa Klas Gustafsson, skolföreningens första ordförande.
Men visst var ekonomin kärv ändå.
Omfattande ideella medlemsinsatser togs i
anspråk för städning, fastighetsunderhåll,
bygg- och anläggningsarbeten med mera.
Föreningar och privatpersoner skänkte
pengar och utrustning. Viljan att behålla
en skola i Löa var stor.

Ingen busspeng
Fler elever gav fler skolpengar, men också
ökade kostnader. Ett stort bekymmer var
att friskolor inte hade någon laglig rätt till
bidrag för skolskjuts. Det fick kommuner(Forts på sid 3)

Löa skola måste upp ur sin svacka
och få ett stabilare ekonomiskt läge
både på kort och lång sikt.
Hur ska vi nå dit?
Föräldrar, personal, ledning och
bybor! Tillsammans har vi gjort det
förr, nu gör vi det igen! Du och dina
synpunkter behövs.
Kom med på detta viktiga möte!
Söndagen17 mars kl 14-17,
Löa Bygdegård.
Välkomna!
Löa skola ekonomisk förening

Mer kaffe och tårta
kan det bli i Bygdegården
Söndag 31 mars kl.10.00.
Löa fiskevårdsområde har årsmöte
och hälsar alla fiskeintresserade
välkomna
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Mot ljusare tider
Man behöver inte bli förvånad. Det är ju samma
sak varje år. Men visst är det förunderligt härligt att
dagarna blir längre igen? Solen är uppe, först några
minuter och sedan timmar längre. Vi går mot ljusare
tider!
Förhoppningen nu är förstås att även skolan går
mot ljusare tider. Visst törs vi hoppas på det?
Sedan har vi bara att se fram emot alla de
där vanliga trevligheterna. Valborg, Löafest,
midsommar, båtkarneval, Löiad och allt vad det kan
bli.
Hemligheter i hyttan blir det också. Det lär ska
handla om vattenpussar i år? Vi ska ta reda på mer
om det till nästa nummer.
Och vädret är som det är. Februari ska ha varit
den varmaste på länge i landet. Fast visst var det lite
kyligt, för att inte säga svinkallt, ett tag här i Löa när
vintern slog till. Sedan blev det en tid med sol och
vårväder. Nu är det vinter igen. Vädret är som det är.
5 mars 2019

Var redo!
Har du sett TV-serien Nersläckt land? Då vet du vad
det handlar om. MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) vill att vi ska vara beredda på
att kris och elände kan stå för dörren, även om vi inte
blir direkt drabbade av krig.
Störningar i viktiga it-system, terrorattacker och klimatförändringar kan också göra att vi plötsligt står där utan elektricitet, utan
vatten, utan värme, utan mat och utan information. 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 informationsdagar om detta.
Klas Gustafsson är med i Civilförsvaret och var, som vi berättade om i förra Löa-Bladet, beredd att hålla en informationsträff i december. Den träffen blev inställd, men alla som kommer
till Hembygdsföreningens årsmöte 24 mars får en ny chans. Vad
kana vi göra idag, för att klara oss bättre när något händer? Vad
gör kommunen? Vad kan vi göra själva?
Kom med och delta i en viktig diskussion!
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– en tidning för Löa med omnejd
Utgiven av Löa Hembygdsförening

Vill du
ha
en
andel
i hyttan?
Du behöver inte äga en bergsmansgård, för att få andelar i Löa
Hytta numera.
Det räcker med en anmälan till hyttfogde Margareta Gustafsson (070 278 40 52 eller margareta_gustafsson@live.se) om du
är intresserae av att bli delägare i hyttan. Du lär inte kunna få del
av någon järnproduktion och du behöver inte delta i det hårda
arbetet med att rosta och boka och smälta malmen till gjutjärn
eller smidesjärn.
Men du kan få en andel i detta gammla byggnadsminne i förhoppning, förstås, att du också är intresserad av såväl hyttans som
sågens och kvarnens historia. Att du någon gång vill vara med
och tjära vattenrännan eller i annat enklare underhållsarbete. Och
att du känner lite glädje och stolthet över att vara med och bevara
minnet av bergsmännen och den betydelse de en gång hade för
hela riket.
Som vi berättade för ett par nummer sedan i Löa-Bladet äger
VB Kraft AB merparten av den 100 andelarna i hyttan. VB (tidigare Gränges Kraft) köpte in andelar när hyttan blåstes ner 1907,
i syfte att få kontroll över vattenkraften i ån. Men vid hyttstämman förra året erbjöd kraftbolaget att skänka nio andelar till intresserade personer. Hittills har dessa andelar inte gått åt. Du har
fortfarande chansen! Anmäl dig till hyttfogden!

Medlemsavgifter för 2019
tas hjärtligt gärna emot!!
Vill du delta i eller stödja byns föreningars verksamheter
så är du snäll och betalar nu. Glöm inte ditt och familjemedlemmarna namn!

Löa hembygdsförening
75 kr för enskild 150 kr för familj
Bankgiro 133-0331 swish 123 597 90 91

Löa bygdegårdsförening
75 kr för enskild 150 kr för familj
Bankgiro 5436-9392 swish 123 226 64 92
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Stina Gottliebsson, Björknäs, 302 55 el 070 676 09 07
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Susanne Forsberg, Norrby, 070 473 17 27
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Större skola behövdes
Behovet blev stort att istället bygga ut skolan. Först kom två paviljonger på plats för
de yngre eleverna och sedan blev skolhuset större med hjälp av en fristående tillbyggnad på skolhusets östra gavel. Där
gavs plats för nytt kök, matsal och administrationslokaler, medan kök och matsal i
gamla husets övervåning kunde göras om
till undervisningslokaler.

Bra kvalitet ...

Löa Skola fick lov att byggas ut 2007, för att få plats med alla elever.

Växande skola och ökade kostnader
(Forts fr sid 1)

na avgöra själva och några skjutspengar
kom inte från Lindesberg. Men skolan behövde en buss till för de allt fler eleverna.

Vi bildar ett aktiebolag!
Det var då tanken på ett aktiebolag kom. I
Stockholm hade ett aktiebolag köpt in ett
skolhus och hyrt ut det till en friskola. Så
skulle vi göra i Löa också!
Intresset för att köpa aktier i det bolag
som skulle bildas var stort, även om det
från början var sagt att aktieägarna knappast kunde vänta sig någon vinst på sina
aktier. Den stora vinsten var att skolan
kunde finnas kvar i Löa.
Löa Skollag AB, som bolaget hette
från början kom till stånd 1999. Nu kunde
skolföreningen ägna sig åt sin egentliga
verksamhet, svara för personalkostnader,
inköp av läromedel och annat sådant som
hörde själva undervisningen till. Medan
Skollaget köpte skolan och tog hand om
underhåll, reparationsarbeten och andra
fastighetskostnader. Skolbussar, telefoner
och en hel del annat lades också över på
Skollaget.

Bidrag till hyran
Hyran var satt efter kommunens skolkostnader och efter lokalhyror som togs ut för
skolor av motsvarande storlek. En skälig
hyra som kommunen inte kunde neka bidrag till med statens och skolverkets dåvarande regler.
En fördel var också att ett aktiebolag
har rätt att dra av all moms. Reparationer
och utbyggnad blev alltså billigare för bolaget än för skolföreningen.
Ett par år senare köpte Skollaget in

hela det gamla pensionärshemmet, som då
ägdes av Gustavsson & Erikssons Byggnads AB, och Trollebo dagis och skolans
fritis fick utökade lokaler.

Men ekonomin vacklade
Nya akuta ekonomiska problem uppstod
på hösten 2004 då skolans rektor efter viss
turbulens och hastighet lämnade sin tjänst.
Oa Holfve och Carl-Eric Persson grep då
in och tog tillfälligt hand om skolans administration och fick den vacklande ekonomin i balans igen.
– Som företagsledare har vi väl erfarenhet och god blick för hur intäkter kan
ökas och kostnader minskas, sa Oa Holfve till Löa-Bladet då. Men han betonade
samtidigt att den upprustning av skolans
administrativa verksamhet som hade skett
också var resultatet av ett mycket gott
samarbete med hela skolpersonalen.

Bygg bostäder för fler barn!
Förhoppningen då var att antalet elever
skulle öka till 60. Det skulle man kunna ta
emot utan att behöva anställa någon mer
lärare och därmed få en god ekonomi. Fler
barn till Löa, blev således slagordet!
Nu föddes idén att bygga villor att
hyra ut till barnfamiljer och skollaget bytte namn till Löa Bostäder AB, Löbo. Men
byggplanerna fick snart ändras. Ljusnarsbergs kommun hade lagt ner Bångbro skola och femton elever därifrån valde Löa istället. Samtidigt lockade den lilla skolans
goda renommé fler elever från andra håll.

Kvalitet blev ledord för skolan! God kvalitet på undervisningen, kompetenta lärare,
hög lärartäthet, bra lokaler, hemlagad mat,
lugn miljö, skolskjutsar med hög servicenivå var den kvalitet som skulle locka
fler barn till Löa skola. Och med mer barn
skulle följa mer skolpeng och de ekonomiska resurser som behövdes. Sådan var
tanken.

... kostar pengar!
Men satsningen på kvalitet kostade också,
fler elever krävde fler lärare. Omsättningen hade på ett par år ökat från 4 till 8,5
miljoner. Det blev i den farten svårt att riktigt hålla balansen mellan utgifter och inkomster. Budgeten för läsåret 2007/2008
visade plötsligt ett underskott på 700 000
kr. Men bromsarna slogs till. Inköpsstopp
och anställningsstopp infördes. Vissa vikariat förlängdes inte och personalen tillhölls att spara på allt som gick.
Budgetunderskottet kunde i stort sett
halveras. Skolans ansträngda likviditet
gjorde det dock nödvändigt att ta ett banklån på 250 000 kr, för att kunna betala ut
löner.
– Det är naturligtvis inte bra att låna
till driften, sa Oa Holfve, som vid den här
tiden var ordförande både i skolföreningen och Löbo. Men med 90 elever i skolan
och 25 barn på Trollebo till hösten får vi
en stabil grund samtidigt som intäkterna
kommer ikapp utgifterna. För nästa årräknar vi med ett plus på 300 000 kr och
prognosen för Löa skola ser bra ut för åtminstone tio år framåt.

Fortsatt växtvärk
Till 20-årsjubileet 2013 fanns 110 elever
på skolan och 40 i förskolan. Personalstyrkan uppgick till 30 personer.
Vid den tiden hade också Trollebo
byggts ut med 175 kvm och bergvärme
installerats där. Skolan värms fortfarande
med pellets.
Senare har skolan fått en ny ventilationsanläggning och såväl skolan som
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Antalet elever har åter minskat till 99,
vilket innebär lägre intäkter medan kostnaderna har ökat. På Trollebo är nu 52
barn inskrivna. Den praktiska vardagen
i verksamheten har blivit tuffare. Elever
behöver mer stöd i undervisningen och
många åtgärder innebär ökade kostnader.
Nya orosmoln dyker upp när kraven på
digitala verktyg för eleverna ökar, även
ändringar i läroplanen medför ökade kostnader för skolan.

paviljongerna målats om. Nu med professionell arbetskraft. En tid med stora kostnader och nya lån även för Löbo.

Samarbete för skolverksamheten
Löbos huvudsakliga syfte är att skapa
bästa möjliga förutsättningar för en skolverksamhet i Löa i gott samarbete med
den ekonomiska föreningen. Det betyder
också att skolföreningen kunnat anstå med
hyran, när likviditeten varit svag. Därtill
har skolan fått ett lån på 90 000 kr från
Löbo.
När skolan i höstas åter hade ekonomiskt krisläge och fick svårigheter att betala hyran började det bli kärvt också för
Löbo. Skolföreningens skuld till Löbo
uppgick till 1,3 miljoner och Löbo fick
svårare att hantera sina egna banklån på
6,5 milj kr. Om skolans hyreseftersläpning
skulle fortsätta fanns risk att Löbo och
därmed också skolan skulle gå i konkurs.

Tuffare krav från myndigheter
Skolan har under en följd av år måst notera ett minus i bokslutet och har bytt rektor
ett flertal gånger under senare år. Detta
skapar oro i verksamheten och gör det

Hästjobb

T f rektor Petra Hedenius och skolföreningens
ordförande Line Hedenius Åby har nu ett stort
jobb framför sig tillsammans med lärare, skolpersonal och bybor, för att rädda Löa Skola
och Trollebo förskola kvar i byn.

svårare att hålla en god överblick när det
gäller ekonomi, personal och de krav som
myndigheter ställer för att driva en skolverksamhet.

Nu måste förändringar till. Petra Hedenius
har nu gått in som tf rektor och förskolechef och lägger ner ett hästjobb, tillsammans med skolföreningens styrelse, lärare
och all skolpersonal, för att få en god administrativ ordning igen.
Skolans mål är förstås ta sig ur denna
svåra ekonomisk situation och skolföreningen kämpar tillsammans med Löbo för
att skolan ska få finnas kvar. Skolan är
hjärtat i byn och har stor betydelse för alla
på olika sätt. Troligen skulle byns utveckling se ganska dyster ut om skolan skulle
läggas ned.

En buss
kommer
lastad
med
läsning
Det finns ett kommunalt folkbibliotek i
Löa. I alla fall en onsdag en gång i månaden. Bergslagsbibblans buss kommer och
ställer sig på planen nedanför Östannor
och erbjuder ett förunderligt rymligt och
vässorterat bibliotek. Här finns också tidskrifter och en liten monter från museet.
Kruskavel är numera ett museiföremål har
Löa-Bladet noterat.
I aktern på bussen finns ett sittområde
med utrustning för bildvisning och möjlighet till sagostund.
– Vi bjuder också in en författare någon gång eller konsumentvägledaren, be-

rättar bussens chaufför och bibliotekarie
Mimmi Trång.
Böckerna är väl i huvudsak utvalda för
yngre läsare, bussen kör runt till förskolor
och skolor i Lindesberg och Nora. Men
vuxna som är sugna på något nytt att läsa
kan också hitta något. Om inte annat kan
man väl alltid läsa om böckerna om Kulla-Gulla.
Onsdagarna i Löa (27/3, 17/4 och 22/5 är
de kommande gångerna) är bussen öppen
för skolan kl 8.30 - 13.15. Fram till kl 14
sedan är allmänheten välkommen.

Britt Carlsson har nära till bibblan numera
och tar gärna tillfället i akt att låna något hos
Mimmi Trång och Per Andersson.

Bergslagsbibblan är alltså ett samarbete
mellan Linde och Nora och lånekortet gäller på biblioteken i Lindesberg, Storå, Fellingsbro, Frövi och Nora samt på bussen.
Böcker du lånar på bussen kan du lämna
på något av biblioteken och tvärt om.
Bergslagsbibblan finns också på nätet
och där kan man ladda ner e-böcker eller
ljudböcker till sin dator, surfplatta eller
mobil. För det behöver man en PIN-kod
till sitt lånekort. En sådan får du på bibblan eller bussen.
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verkade vara en vacker och trevlig plats.
Men några planer på att flytta från Kil
hade hon inte.
Så i somras blev en lägenhet ledig i
Missionshuset och Sofia ringde sin mamma och tipsade om den.
– Jag kan väl åka och titta i alla fall
tänkte jag, säger Ingela, men några planer
på att flytta från Kil hade jag inte.
Så Ingela kom, såg den fräscha fina
lägenheten med utsikt över Kanaan och
Stråssa. Det tog inte lång tid för Ingela att
bestämma sig. Visst skulle hon kunna flytta från Kil till Löa!
– Man får inte vara för tjurig, säger
Ingela, som blev fast Löabo i början av
september.

Hamnat på rätt plats

Ingela Hedberg är nyinflyttad i Missionshuset sedan i höstas. Den vackra utsikten över Kanaans
land och Stråssa fick henne att stanna i Löa

Löa vann till slut över Kil
Ingela Hedberg är lat. Hon har inga speciella intressen. Föreningsengagemang lockar inte Hon vill helst inte ha några tider att passa och planerar
inte gärna någonting långt i förväg. Hon tycker det är skönt om hon slipper ha ansvar för någon annan än sig själv. Hon är helt nöjd om hon får
sitta still i lugn och ro vid köksbordet och se ut över Kanaans land i en
rosaskimrande soluppgång.
Det är så Ingela Hedberg beskriver sig
själv. Men samtidigt framgår ändå att hon
är en glad och positiv mormor, som gärna
tar hand om sina barnbarn. Hon åker ofta
till Lindesberg och badar tillsammans med
dem.
Vintervädret hindrar henne inte från
långa promenader, längs vita vägen till
exempel. Hon tycker mycket om att vara
i naturen, även om hon helst undviker skogen. Oron för varg, björn och lo har hon
med sig sedan barndomen.
Det är tillräckligt spännande att se fram
emot vad som ska växa upp i rabatterna
utanför hennes fönster i Missionshuset.
Tills dess pysslar hon om sina blommor
inomhus och har bland annat en ekodling
i fönstret!

Småskolelärare i Kil
Ingela är född i Orsa och kom senare att
jobba som lågstadielärare i Kil i Värmland
i 30 år. Ett härligt yrke, även om det också i Ingelas klass kunde finnas elever som
”man måste stångas lite extra med”.
– Men det är ju de eleverna som jag
haft bäst kontakt med senare, säger Ingela.
Efter pensionen blev det kanske lite inryckning som vikarie några år, Men annars
var det skönt att slippa en schemalagd dag.
Och några planer att flytta ifrån Kil hade
hon inte.

Inga planer att flytta
Men så fick dottern Sofia Hedberg jobb i
Löa skola och flyttade till Bångbro med
sina två barn. Mormor Ingela kom väl och
hälsade på några gånger och såg att Löa

Hittills har hon inte ångrat den flytten.
– Inte för en minut, säger Ingela. Nu
har jag hamnat på helt rätt plats. Det är förstås praktiskt att jag bor så här nära Sofia.
Jag kan hjälpa henne med barnen om de
till exempel är sjuka någon gång. De har
ett eget rum här och jag får ju även annars
chans att umgås med barnbarnen.
Dessutom ser Ingela allt fler fördelar med Löa. Det bor så mycket trevliga
människor här. Ingen drar sig för att stanna och prata en stund eller hjälpa till med
något om det behövs. Som härförleden då
Ingela i mörker och slask missade avfarten
och bilen hamnade i diket.

Tack för hjälpen!
– Tre bilar stannade direkt och frågade hur
det gick och erbjöd sig att ta hand om barnen om det behövdes, berättar Ingela. En
ringde någon med traktor, som kom och
drog upp oss. Det tog inte mycket mer än
tio minuter så var såväl bilen som jag och
barnen uppe och på rätt köl igen.
– Jag tror att de hjälpsamma var från
Löa, men jag frågade inte och hann aldrig tacka ordentligt. Om någon som läser det här känner igen sig så ber jag att
via Löa-Bladet få framföra ett jättestort
TACK!
Att Löa är en livaktig by, med många
föreningar, aktiviteter och evenemang har
hon väl också märkt. Och även om hon nu
påstår att hon är lat kommer hon nog att
knappa in sig på Löabloggen och Hembygdsföreningens nya hemsida, för att se
vad som är på gång. Och det här med att
föreningsengagemang inte lockar kanske
också kan ändras om en plats i hembygdsföreningens styrelse erbjuds. Man får ju
inte vara alltför tjurig!
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Per-Magnus – ett namn för riksdagen
Kanske hade han från början lite tankar på
att detta engagemang skulle kunna leda till
en riksdagsplats.
– Alla som jobbar politiskt, ser väl riksdagen som ett mål någon gång, säger Pelle,
men jag märkte snart att man kan göra stor
nytta på lokalplanet också och tyckte att
det kunde räcka med det.

Ny efter avhopp
Jonas Millard blev det bananskal Pelle halkade in på. När Millard pressades att hoppa
av sin riksdagsplats stod Pelle i tur att ta
över som representant för SD i Örebro län.
Så från den 1 februari i år är han riksdagsman, eller riksdagsledamot som det heter
numera.
– Jag visste ju att jag var andra namn på
listan, fast jag hade ändå inte riktigt räknat
med det här. Men det är klart att jag tackade ja, en sådan här chans återkommer inte,
säger Pelle, som med glädje och spänning
ser fram mot sin nya uppgift även om vardagen kommer att förändras och han måste
vara borta mycket från sin familj.
Pelle Söderlund gläds åt sitt nya jobb som riksdagsledamot.

Riksdagsmän från Löa brukar heta Per-Magnus. I alla fall har de två som
vi hittills haft i byn hetat så. Per-Magnus Larsson, som satt i riksdagens
andra kammare 1882-87, för Linde Domsagas valkrets och nu senast PerMagnus Söderlund, som i början av februari ”halkade in i riksdagen på
ett bananskal”, som han själv uttrycker det.
Lindes Domsagas Valkrets omfattade Lindes och Ramsbergs bergslag (men inte
Lindesbergs stad), Nya Kopparbergs Bergslag och Frövi härad. Valkretsen hade ett
mandat i riksdagen. Per-Magnus Larsson
efterträdde brukspatron Harald Ericsson på
den posten.
Det var först 1911 som ett proportionellt valsystem infördes och mandaten fördelades enligt antalet röster som ett politiskt parti fått.

En av 62
Nästan exakt hundra år senare tog Sverigedemokraterna sig in i riksdagen med 20
mandat. Idag har partiet 62 mandat, varav
ett nu är besatt av Per-Magnus Söderlund.
Han heter faktiskt Per-Magnus, även om
han i Löa väl är mest känd som Pelle.
– Svea i affärn kallade mig alltid PerMagnus och det finns några som säger Pelle-Magnus, men mest blir det förstås Pelle,
säger Pelle. Själv skriver jag mig som Per
i officiella sammanhang, det är kortare och
enklare.

Engagerad lokalpolitiket
Pelle attraherades av det ny partiet och engagerade sig i lokalpolitiken och kom snart
in i kommunfullmäktige i Lindesberg, blev
oppositionsråd i kommunstyrelsen och distriktsordförande för Sverigedemokraterna
i Örebro.

Domaregubbens hus
Fästmön Kati Tuovila och dottern Sonja
Idun Marika Söderlund får stanna hemma
på Norrgården, eller Domars, som det står
över dörren till det mindre huset på gården,
där familjen nu bor. Det byggdes en gång
av Domaregubben, Daniel Andersson.
Senare bodde Pelles mormor och morfar,
Sonja och Per-Ivar Persson där.
– Ja, här har jag ramlat mycket, säger
Pelle och ser upp mot den ovanligt branta
trappan till övervåningen. Alla vi barnbarn
och mormor själv någon gång ramlade i
den där trappan.

Per-Magnus Larsson var född på Mårtensgård 1843. Han
gifte sig med Johanna Eriksson från granngården Sörby.
En kvinna som lär ha haft viljan att bestämma i huset,
enligt historiska papper som Carl-Eric Persson plockat
fram. En sådan sonhustru ville Nämndeman Lars Larsson inte ha på Mårtensgård, så han köpte Juthemmanet i
Västra Löa (där Carl-Eric nu bor) åt Per-Magnus.
Juthemmanet var då en traditionellt låg bergsmansgård.
Per-Magnus lät bygga den nuvarande mangårdsbyggnaden.
Om det sedan var trots eller tack vare hustrun som
Per-Magnus blev vald till andra kammaren framgår inte
av historien. Men riksdagsman blev han i alla fall.
Johanna hade en syster, Maria Eriksson, som kom att
bli den första lärarinnan i Löa och därmed kallades
Skol-Maria. Skolan låg där Perssons Magasin nu har sitt
kafé.
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Det blev lite för mycket sol på bilden, men
det står i alla fall Domars över dörren till det
mindre huset på Norrgården. Bindy och Tinto
vaktar på varandra och på husse.

Idun, som dotter har som tilltalsnamn, får
väl ta det försiktigt när hon lär sig gå. Än
så länge är hon bara nio månader gammal.
Själv kommer Pelle att bo i Norra
Djurgårdsstaden när han är i Stockholm.
Riksdagens ledamotshus i Gamla Stan
håller på att restaureras, så nu anvisas
ledamöter, som bor mer än fem mil från
Stockholm, till det alldeles nybyggda området runt Värtahamnen.
– Jättefint, säger Pelle, nya fräscha lägenheter med utsikt över Lidingö, Foresta
och Millesgården.

Konstitutionsutskottet
Tisdag, onsdag, torsdag är ordinarie arbetsdagar i riksdagen, men till det kommer

utskottsmöten och möten med partigruppen samt inläsning av tjocka, tjocka buntar
med handlingar av olika slag.
Det är förstås mycket som en ny riksdagsledamot har att sätta sig in i. Bara att
lära sig hitta i riksdagshuset tar sin tid.
Eftersom Jonas Millard satt i Konstitutionsutskottet har Pelle fått ta hand om
den platsen också. Alla frågor som ska tas
upp i riksdagen ska först behandlas i ett
utskott. Hade Pelle fått välja själv hade det
nog blivit Miljö- och Jordbruksutskottet,
han känner mest för landsbygdsfrågor.
Men nu får det bli KU, som har att bereda frågor om lagstiftning, förvaltningsrätt, det kommunala självstyret, presstöd,
yttrandefrihet, religionsfrihet med mera.
Därtill har utskottet till uppgift att
granska stadsrådens och regeringens
tjänsteutövning och handlande. Det sker
dels som en löpande granskning under
året, dels i särskilda fall då någon eller något blivit KU-anmält.
Det betyder att KU kommer att få en
hel del extra arbete på fredagar och lördagar också framåt våren. Många KU-anmälningar har blivit liggande under den
här tiden då regeringsbildandet varit lite
vacklande.

Opolitiska och trevliga tjänstemän
Till utskottet finns ett kansli med tjänstemän, som enligt Pelle är till ovärderlig
hjälp.
– De är ju inte politiskt tillsatta och
måste förstås vara helt opolitiska i sin
tjänsteutövning och det är de också. Så
oerhört professionella och kunniga. De
kan hjälpa till att skriva utlåtanden och
motioner och annat sådant som man alltid
fick göra själv på kommunnivå. Dessutom
är de jättetrevliga. Jag fick en så fin intro-

duktion till riksdagsarbetet och en rundvandring i huset av en av dem.

Odelat arvode
Utanför politiken är Per Söderlund datortekniker och är nu tjänstledig från ett jobb
på Lindesbergs kommun. Ekonomiskt byter han knappast bort sig med detta.
– Som riksdagsledamot har man ett
arvode på 66 900 kr i månaden, berättar
Pelle och ser själv lika förfärat förvånad
ut som de flesta andra som hör den summan!
– Visserligen är vi i princip i tjänst
24 timmar om dygnet varje dag, året om
och har ingen semester. Men det är ju ändå
häftigt mycket pengar! Dessutom har vi
fria resor, fritt boende och många andra
fördelar.
Pelle verkar inte främmande för Vänsterpartiets system att riksdagsledamöterna får behålla hälften av arvodet och resten går till partiet. Men Sverigedemokraterna och inget annat parti heller har röstat
för det systemet. Så Pelle får snällt hålla
till godo med hela summan. Som oppositionsråd i kommunen kunde han dela en
heltidstjänst och nöja sig med halva lönen.
– Vi jobbade säkert heltid båda två,
men vi tyckte att det räckte med 30 000 kr
var i månaden.
– Det här är stort, säger Pelle flera gånger
när han berättar om sitt nya jobb. Det är
stort!
Kanske tänker han på sina egna framgångar i politiken. Men jämfört med Löa
är riksdagen förvisso större på annat sätt
också. Med 349 mandat sitter det fler personer i riksdagen än vad som bor i hela
Löa. Det är stort!

Ett fornfynd i Löa?
De här bilderna har vi fått från
Kopparbergs Hembygdsförening. De
är tagna 1960 och har förmodligen
varit med i Bergslagsposten då.
Ekstocken ligger numera i hyttan.
Löa-Bladet tänkte försöka leta
reda på historien om denna gamla
stenåldersfarkost - om det nu är en
sådan? Men det får bli i nästa nummer.
Om någon vet vem mannen på bilden
är eller något mer om stocken, får ni
förstås gärna höra av er.
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Daniel Gunnarsson har köpt Sandåsen i förhoppning att få många kräftor. Det nuvarande bostadshuset är byggt någon gång på 1800-talet,
medan det äldre har anor från 1600-talet. Daniel planerar att renovera och hyra ut.

Nu ska det fiskas kräftor på Sandåsen!
Sandåsen har funnits i Reiard Bergströms
släkt sedan 1600- talet. Men nu har Daniel
Gunnarsson köpt gården där i vackert läge
mellan riksvägen och ån. Daniel bor för
närvarande på Norrsjölund och några planer på att flytta har han inte just nu. Han
planerar istället att hyra ut bostadshuset
sedan han renoverat det. Säkert ett attrak-

tivt hyresobjekt när det blir klart! Bostäder är ju något som har stor efterfrågan i
den här byn.
Något Daniel däremot kommer att
nyttja för eget bruk är jakt- och fiskerätten.
– Det känns otroligt kul att nu äntligen
få fiska kräftor där kräftorna finns, näm-

Och kyrkokören står för skivan
Ramsbergs Kyrkokör har ju en lång tradition att sjunga in våren på Valborgsmässoafton i Löa. Men snart kommer löabor
och andra att kunna lyssna till den vackra

sången även vid andra tillfällen. Kören
ska nämligen spela in en skiva.
Julkonserten i Ramsberg är en annan
tradition, men de 28 sångarna deltar för-

ligen i ån, säger Daniel. Jag har ju alltid
tyckt om att fiska, inte minst kräftor. Förr,
på flodkräftornas tid, fanns det massor av
kräftor i Norrsjön. Men signalkräftorna
har inte etablerat sig i sjön på samma sätt
som i ån. Det blir bara några enstaka i burarna.
– Men i år ska det bli kräftfiske av!
stås också i gudstjänster och ger konserter,
antingen på egen hand eller i samarbete
med körer från angränsande församlingar som Nora och Ljusnarsberg. Kören har
också framfört större verk som Bachs Johannespassion och Matteuspassionen eller Jenkins Requiem, Lars-Erik Larssons
Förklädd Gud och Mässor av Mozart och
Björn J:son Lindh.
Ulrika Bernövall är körens ledare sedan oktober 2003. Hon är utbildad sångoch pianopedagog vid Ingesunds musikhögskola samt Kungliga musikhögskolan
i Stockholm.
Ramsbergs kyrkokör spelade in en
skiva 1994 och tänker sig nu att den nya
skivan ska bli en sorts tidsdokumentation
över körens arbete. Blandad fyrstämmig
kyrkomusik med traditionella vår- och
julsånger, gammalt och nytt.
Skivan kommer att säljas i kyrkan och
av körens medlemmar. Och måhända
också på Valborg i Löa.

