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Kanske behöver vi inte befara detta mör-
ker i morgon, eller ens i övermorgon. Men 
alla har vi väl någon gång varit med om att 
lampan inte lyser när vi trycker på knap-
pen. Avbrott i elförsörjningen förekom-
mer. Det är inte helt ovanligt att tusentals 
hushåll blir utan ström i en eller fl era dagar 
efter ett blixtnedslag eller en häftig storm. 
Det kan hända i Löa också.

Strömavbrott hör också till de kriser, 
som Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (MSB) vill att vi ska vara mer 
beredda för. Broschyren Om krisen eller 
kriget kommer har skickats ut till alla in-
vånare i Sverige. Du bör ha fått den någon 
gång i höstas och förhoppningsvis läst den 
också. Eller i varje fall tittat i den.

Vi måste vara förberedda
Då vet du att myndigheterna så sakteliga 
börjar inse att förberedelserna för krig och 
krigsfara borde öka lite grand igen. Om-
världen har förändrats på ett sätt som kan 
inge oro. Och även om krig inte står överst 
på listan över de eländen som kan drabba 
oss, så fi nns det annat som kan störa vår 
trygga och bekväma vardag. Extremt vä-
der, allvarliga olyckor, it-attacker och ter-
rordåd kan också vända vardagen upp och 
ner.

Tänk dig att det plötsligt en dag ser ut så här i Löa! Det är sent på dagen. 
Solen har gått ner och även månen håller sig under horisonten. På den 
mulna himlen syns inte en stjärna. Dessutom är det strömavbrott. Inte en 
lampa lyser i hela byn. Då är det mörkt. Alldeles kolossalt mörkt!

Tänk på dig själv
Även om myndigheter, landsting, regio-
ner och kommuner känner ansvar för sina 
medborgare är det inte säkert att vi i ett 
krisläge bara kan sitta still och vänta på 
att få hjälp med det vi behöver. Var och 
en bör själv tänka över hur man på bästa 
sätt förbereder sig för ett skarpt läge och 
hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att 
underlätta för varandra.

Löagrupp för krishantering
Klas Gustafsson, som är med i Civilför-
svarsförbundet, talade om detta på Hem-
bygdsföreningens årsmöte i mars och då 
bildades också en grupp med uppgift att 
lite mer konkret planera för hur vi i Löa 
bäst ska klara ett krisläge. Gruppen har 
haft ett par möten och då främst diskuterat 
vad som kan göras vid ett längre  strömav-
brott, som väl får betraktas som den mest 
troliga av de kriser som kan drabba oss.

Hundratusentals år gick bra utan el
Hade det varit för 150 eller 200 år sedan 
hade ett strömavbrott inte gjort så myck-
et. Då fanns det inte så många lampor och 
motorer. Och i alla hundratusentals år 
dessförinnan klarade mänskligheten sig 
bra utan elektricitet. 

Strömlöst krisläge

Det grundades städer, byggdes fan-
tastiska slott och katedraler, skapades 
odödliga konstverk, tillverkades praktiska 
redskap, fördes krig, räddades liv, skrevs 
brev och restes över hela världen utan att 
någon människa hade hört talas om vare 
sig ström eller strömavbrott.

Idag står livet still utan ström
Det är värre idag. När lampan inte fung-
erar står plötsligt hela tillvaron still. Utan 
ström fungerar inte värme och vattenpum-
par. Det blir svårt att förvara och laga mat. 
Matvaruaffärernas automatiska dörrar går 
snabbt i lås. Betalkort och bankautomater 
fungerar inte. Det går inte att tanka bilen. 
Mobilnätet och internet fungerar inte. För 
att bara nämna något.

Är det sommar behöver man kanske 
inte frysa, men då kan det å andra sidan bli 
knepigare att förvara såväl frysta som färs-
ka matvaror. Är det midvinter kanske fry-
sen kan tömmas ute i snön. Å andra sidan 
kanske innetemperaturen inte precis blir 
någon mysfaktor. Det fi nns alltid något att 
tänka på när man saknar ström.

JULMARKNAD
blir det på 

Perssons Magasin liksom de 
senaste åren. 

16-17 nov och 23-24 nov
kl 11 -16

kommer Magasinet ha öppet sin 
vanliga loppis, försäljning och 
kafé samtidigt som andra jul-

marknadsförsäljare får möjlighet 
att stå vid egna bord i galleriet.

Löa Hembygdsförening kommer 
att fi nnas på plats med gissnings-

tävling och lotteri. 

Lucia 
kommer till hyttan

lördag 14 dec kl 18.
Med glögg, 
pepparkakor 

och skönsång.

ko
lör
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Detta är det nittiosjätte numret av Löa-Bladet som 
Hembygdsföreningen ger ut. Det blir nog inget mer 
blad i år, tider för julmarknaden är redan satta och 
att det blir Lucia i hyttan som vanligt kan vi berätta. 
Händer det något exeptionellt i höst får vi ta med det 
i nästa nummer. Löa-Bladet har aldrig tvekat inför 
gamla nyheter.

Redaktionen har ambitionen att ge ut det hundrade 
numret också. Om det blir nästa år eller 2021 vet vi 
inte än, men 100 ska det bli. Sedan får det vara slut!
Vi kan skylla på att tryckta (eller kopierade) pap-
perstidningar slår sig slätt i den digitala världen, men 
mest handlar det förstås om att orken tagit slut. Det 
har vi sagt förut också. Men efter 100 blir det slut!! 
Löabloggen eller Hembygdsföreningens hemsida med 
snabbt publicerade och roliga bilder får ta över.

Idén om att göra en bok av alla gamla Löa-Bladet 
lever kvar lite grand, men om och hur den ska göras 
är fortfarande osäkert.

Nu nöjer vi oss med att önska en god och trevlig 
höst (ni har väl sett hur mycket trattkantareller det 
fi nns?!) och en Dito Jul.
    6 oktober 2019

Tack från skolan!
 
Det går nu 100 elever i Löa Skolan och 45 på förskolan. Skolan 
kan se framtiden an med en något stabilare grund nu än under 
vårterminen. Petra Keith-Hedenius och Anders Nordin fortsät-
ter att jobba för att få ekonomin i balans. Ekonomin har också 
stöttats av många generösa bidrag och Löa Skola Ekonomisk 
Förening vill genom Löa-Bladet framföra ett stort tack till Löa-
festkommittén, Tottos Minnesfond, Hugo Söderlöf & Karl-Ola 
skolmorfars minnesfond, Katarinas kakbuffé och Maud Rå-
stocks lotteri vid kakbuffén.

Medlen har använts till elevernas verksamhet med stor 
satsning på digitalisering såsom I-pads, Chrome-books och 
projektorer.

Ett tack går också till de volontärer som hjälpt till i verk-
samheten samtidigt som skolan välkomnar fl er personer som 
är intresserade att arbeta volontärt. Hör gärna av er till rektor@
loaskola 

96

Det var tjockt med stora bilar på parkeringen vid hyttan en dag i 
slutet av september. Om någon eventuellt undrar vad som var på 
gång då, kan Löa-Bladet berätta att det var Svensk Land Rover 
Klubb som var på besök. Den största bilmärkesklubben i landet 
har vi lärt oss med 1 350 medlemmar. Alla kom (tackochlov) inte 
till Löa, men 25 stora bilar fi ck i alla fall plats på parkeringen och 
56 personer följde med på en guidad tur i Löa hytta. Med ett par 
klubbmedlemmar från Ösarhyttan i spetsen hade denna bilkaravan 
gjort en tur genom Bergslagen och följt malmen från gruva till 
järn. Och hyttguiderna i Löa kunder konstatera att dessa bilnör-
dar även hade ett stort intresse för den verksamhet som en gång 
pågick i Löa hytta.

Förr fanns det väl något som hette potatislov? När skolbarnen 
fi ck hjälpa till att ta upp potatisen. För klanen Gunnarsson behövs 
inget lov. Alla hjälps åt med potatisen ändå.
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Bygdegården sambandscentral?
Gruppen runt Klas Gustafsson (Marga-
reta Gustafsson, Anders Ericsson, Jonas 
Åby, Penny Long,  Anette Bogland och 
Stina Gottliebsson) har tänkt sig att Byg-
degården kan tjäna som någon slag sam-
bandscentral. Där ska fi nnas den informa-
tion som gått att hämta hem till Löa. Fung-
erar inte telefonerna fi nns väl alltid någon 
med tillräckligt med bensin i bilen, för att 
kunna köra till Linde och kolla läget. 

I älgjaktstider håller jaktlagens med-
lemmar kontakt med varandra via jaktra-
dio. Sådana skulle också kunna vara vär-
defulla vid en sådan här kris. Om jägarna 
är snälla och alltid håller sin radio laddad 
och tar med den till Bygdegården för att 
kolla via vilken kanal man kan hålla kon-
takt den här gången.

Reservkraft och traktorer
Att ha Bygdegården som centralpunkt är 
naturligtvis något som ska diskuteras med 

Bygdegårdsföreningen, innan det kan fast-
ställas. Men krisgruppens tanke är att det 
ska gå att ordna elektricitet där, så att det 

ska gå att hålla värmen och laga mat. Ett 
el-aggregat i reserv är förstås en ganska 
dyr historia (ca 60 000 kr?), men kanske 
man kan hyra ett av Civilförsvaret? Det 
går att driva med hjälp av en traktor och 
ett antal tankade traktorer räknar vi med 
ska fi nnas i byn.

Hurra för torrdass!
Vatten rinner inte ur kran utan en funge-
rande pump. Att ha ett par reservdunkar 
med rent vatten stående kan vara klokt. 
Skulle det inte gå att dusch på ett par dagar 
eller en vecka kan man väl stå ut med det.
Om toaletten inte fungerar föreslår MSB 
att man placerar kraftiga plastpåsar eller 
plastsäckar i toan. Dessa kan sedan läggas 
i hushållssoporna. Lycklig är förstås den 
som i detta läge har tillgång till ett gam-
maldags torrdass.

I MSBs krisbroschyr fi nns en hel del tips på vad du 
själv bör tänka på och hur du förbereder dig. Ta fram 
din broschyr, som du förhoppningsvis har sparat, och 
gå igenom de listor som fi nns där. Och tänk igenom 
ordentligt vad du själv har och vad du eventuellt kan 
behöva skaffa, för att vara ordentligt krisberedd.

Det är förmodligen kloka råd, men samtidigt känns det säkert 
ganska overkligt för många. Vattendunkar i källaren, plastsäckar 
i toan??!!

Vad säger du, Klas Gustafsson, lever du själv som broschyren 
lär ut? Står kriget och kriserna för dörren?

– Krig är kanske inte det som vi i första hand behöver oroa oss 
för, men ett långvarigt strömavbrott kan drabba oss när som helst. 
I Löa har vi väl hittills varit ganska förskonade, men vi vet ju att 
det på andra håll varit mycket tufft när åska och storm slagit till 
mot elledningarna.

– På ett sätt är elförsörjningen säkrare nu, med nedgrävda 
ledningar och andra skyddande åtgärder. Men samtidigt är be-
lastningen på elnätet så mycket större. Det fi nns många större 
industrier i Örebro län, händer det något på ett håll, sprider sig 
de negativa effekterna snabbt. Dominoeffekten är stor. Mobil-
master slås ut, telefoner, bensinpumpar och bankomater fungerar 
inte  Rent tekniskt kan någon sitta i ett annat land och manipulera 
strömförsörjningen till Löa, även om vi inte ser det som en direkt 
terrorattack. 

– Så ja, vi har vattendunkar i reserv här på Uddnäs. Vattnet 
håller sig nog ett halv år, men vi brukar omsätta det på några må-
nader. Att se till att bilen alltid är minst halvtankad är ett annat bra 
sätt att vara förberedd på att det plötsligt inte går att köpa bensin.

Ris och andra torrvaror och hållbara konserver är annat som 
fi nns på lager på Uddnäs. Så länge vedspisen fungerar går det ju 
bra att koka riset.

Klas har också ett par rullar rejäla plastsäckar i krislagret. De 
tar ju ingen plats, men kan en dag visa sig mycket bra att ha. 

Klas har även några av MSBs broschyr i reserv, om någon 
skulle behöva en ny.

Vad gör du om krisen kommer?
(Forts. fr sid 1)

Klas är beredd 
med vatten och plastpåsar
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Sommarminnen
Löasommaren 2019 har som vanligt varit fylld av traditionella och nya aktiviteter av olika slag. Löa-Bladet har inte alltid 
varit på plats, men med hjälp av Löabloggen och lite rundringning till dem som var med, kan vi här ändå visa några bilder 
och berätta om trevligheterna. Bilderna har vi således knyckt från bloggen, där det huvudsakligen är Ulrika Klingvall och 

Lillemor Ardesjö som har fotograferat.

Många yrken av högst varierande art fanns representerade på årets båtkarneval. Brandkåren hade en chef hämtad från Nilecity (är det inte 
Kentha Olofsson vi ser där i Robert Gustafssons uniform?). Lars och Ami Cederin var på väg att mjölka korna och på polisfl otten hälsade Fia 
Persson välkommen till häktet.

Yrkesmässig fantasi och glädje i årets båtkarneval
NITTON FARKOSTER av olika storlek 
och format stävade fram genom ån i Löa 
den 27 juli. Ombord fanns yrkesmän och 
-kvinnor av lika varierande sort. Där fanns 
bl a brandmän och poliser, lantbrukare och 
bryggare, räddningspersonal, trafi klotsar 
och mördare. Det sistnämnda en något för-
underlig yrkeskategori, men bloggens bil-
der visar i alla fall att Svenska Mord AB 
fanns med på en fl otte. Ett bolag som enligt 
ett plakat diskret åtar sig såväl snigelmord, 
som giftmord, styckmord och skogsmord.

LÄNGS STRÄNDERNA fanns stationer 
med bl a sjukvårdspersonal och bönder, ett 
snickeri och ett kloster. Båtfararna skulle 
ta sig i land vid stationerna, där det också 
gällde att svara på några tipsfrågor. Visste 
man det inte förut kunde man då lära sig 
att det vanligaste yrket i Sverige är under-
sköterska, matsalen i ett kloster kallas re-
fektorium och att en sadelgjordsspännare 
används av en möbeltapetserare.

DET KUNDE VÄL STUNDTALS bli lite 
trångt bland farkosterna och då bar det 
sig inte bättre än att lantbrukarparets lilla 
kanot vickade till, så att Ami Cederin föll 
i vattnet. Dessbättre fanns räddningen på 
nära håll. Kaptenen från båten Baywatch 
dök raskt i och hjälpte henne upp. Ett lite 
snöpligt slut på årets båtkarneval för Ami, 
men numera har hon torkat och skrattar 
själv hjärtligt åt det ofrivilliga doppet.

MYCKET PUBLIK fanns förstås också 
längs stränderna med uppgift inte bara att 
njuta i det vackra  vädret, utan också rösta 
fram den bästa farkosten och den bästa sta-
tionen. Polisen fi ck fl est röster och kapten 
Johan Persson kunde ta emot vandrings-
priset med viss vana. Det har han gjort två 
gånger förr. Stationen Sjukvård/Rescue, 
där bland annat hjärt- och lugnräddning 
kunde övas, blev bäst på land. Polisen 
vann också tipstävlingen före Copper Hill 
Brewery efter en utslagsfråga.

NU ÄR DET DAGS FÖR LÖA KULTUR-
SÄLLSKAP att fundera över ett nytt roligt 
tema till nästa års båtkarneval.

skulle sjunga i Löa Hytta en måndag 
i juli, när hyttan inte var upptagen av 
hemligheter. Men när det visade sig 
att över 500 personer ville komma 
och höra dem fi ck scenen snabbt fl yt-
tas till dansbanan vid bygdegården. 
Ännu en fantastisk sommarkväll i 
Löa. Glada var också hyttelaget, som 
enligt avtal fi ck tio procent av en-
tréavgifterna och Löa Kultursällskap 
som sålde korv och fi ka.

Sticko Per Larsson och Martin Almgren 
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Det kom 2000 nyfi kna besökare till 
Löa hytta i somras. Besökare som 
förstås ville veta vad det var för 
hemligheter som gömde sig i hyttan 
i år. De lär inte ha blivit besvikna. 
Många glada och positiva ord hör-
des från såväl barn som vuxna, som 
kom tillbaka från teatervandringen 
genom hyttan, där de träffat alle-
handa lustiga fi gurer i olika miljöer.

Det handlade mer om vatten än om järn i 
år. Vatten behövdes ju också i hyttan. Vat-
ten som drev runt vattenhjulet, som i sin 
tur gav kraft åt blåsbälgarna, som höll fart 
på elden i masugnen. Vattenhjulet gav ock-
så kraft åt krossarna, som slog sönder den 
rostade malmen i mindre bitar och drev 
linspelen som hjälpte till att få upp malm 
och kalk och kol till masugnens topp. Hyt-
tan fungerade ju långt innan elektriciteten 
var uppfunnen och då var vattnet viktigt. 

Barnen fi ck samla vattenpärlor och 
lära sig en del om vattnets vikt under årets 
vandring. Och sedan kunde alltihop sluta i 
synnerligen modern tid med en utställning 

om förnybar energi, som Linde Energi 
hjälpt till med.

Hembygdsföreningens teatersektion är 
inte heller besviken efter den gångna som-
maren Två tusen besökare var 25 procent 
fl er än förra året.

– Vi hade hoppats på ännu några fl er, 
säger teatersektionens ordförande Eva 
Persson, men vi hade inte budgeterat för 
fl er och ekonomiskt gick det jämnt upp.

Det betyder dock att det inte fi nns nå-
got stort överskott till nästa år. Det blir till 
att söka bidrag igen. Från Sparbanksstif-
telsen, Lindesbergs kommun, Region 
Örebro län och välvilliga sponsorer. För 
tanken är förstås att hemligheterna ska 
fortsätta nästa år.

Teatersektionen har noga gått igenom allt 
som var jättebra i år, allt som var bra och 
vad som kanske kan bli lite bättre till nästa 
år. Klart är att ingenting går av sig självt. 
Det behövs engagerade, entusiastiska, ar-
betsvilliga och roade människor i och på 
och runt om hela teaterevenemanget. Och 
har det gått att samla ihop sådana krafter i 
fl era år nu, går det säkert ett tag till.

Eva har många  tacksamma ord att 
säga om alla som var med och bidrog på 
olika sätt i år och ger en extra eloge till alla 
barn som var med och tog lite större del i 
spelet i år. Det blir nog mer av det nästa år. 
Flera av de professionella skådespelarna 
kommer gärna tillbaka nästa år och Helena 
Brusell skriver manus och regisserar som 
tidigare.
 En förändring som redan är beslu-
tat är att spelperioden förkortas med en 
vecka, från 10 juli till 2 augusti. Istället 
förlängs speltiden under dagen från 11 till 
16.30.

Utan vatten inget järn
Vatten behövdes för att få fart på vattenhjulet, men Mira-Maja behövde det för tvätt och kaffe-
kokning också.

Luffaren 
Fargo 
lyckades 
bestämt 
koka en 
strumpa 
i vattnet 
i sin 
gryta.

Löa brukar sägas vara en aktiv by där ung 
och gammal gärna jobbar ihop. Löiaden är 
ett gott belägg för det. Det tjugonde till-
fället för denna aktivitet i somras samlade 
93 deltagare i ålderklasserna 0 - 100. Det 
sprangs och hoppades, kastades ärtpåsar 
och spjut, lades straffsparkar och allt vad 
det nu var så att det stod härliga till.

När alla kroppsövningar var genom-
förda stod det klart att Otto Ramnelius 
inte bara vunnit sin åldersklass, pojkar 6-7 
år, utan dessutom samlat ihop fl est poäng 
av alla 93 tävlande. Därmed kunde han 
glädjestrålande ta emot vandingspokalen.

För de som eventuellt undrar kan vi 
berätta att Otto är barnbarn till Oa Holfves 
sambo Kristina Asp.

En minicirkus bidrog med alldelse sär-
skilda kroppsövningar.

Otto var bäst
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Johnny Nielsen sa att han trodde 
att det var närmare 3000 pers som 
kom till nostalgidagen i Löa. Då tog 
han nog i en del. Men visst var det 
mycket folk! Vädret var synnerli-
gen vänligt denna sista augustidag, 
solen lyste lagom och lacken glänste 
i alla de gamla och välputsade bi-
larna och motorcyklarna. En härlig 
syn för alla motorentusiaster!

Välhållna åkdon av allehanda slag, särskilt 
av lite äldre årsmodell, har en fascineran-
de dragningskraft.  Nostalgibilar brukar 
ju visas upp i var och varannan by i länet 
under hela sommaren, men uppenbarli-
gen hade inte intresset mattats, när det nu 
var dags att träffas i Löa. Det var åttonde 
gången nostalgidagen ordnades här och 
frågan är väl om det någonsin har kommit 
så mycket folk.

Lufttur lockade
Möjligheterna att ta en helikoptertur över 
byn lockade kanske lite extra.

– Jätteroligt, tyckte såväl äldre som 
yngre, som kom tillbaka efter en upplyf-
tande tur, då de fått möjlighet att se på bi-
larna uppifrån, eller kanske kunnat fi lma 
den egna gården från ett nytt håll.

Sammanlagt 88 personer hann följa 
med upp i luften under de två timmar Heli 
Flyg snurrade runt byn.

MC-åkare nya sommarboende i byn
Erik Salén och Barbro  Bergfeldt hade 
kört Harley Davidson till bygdegården 
och hade många goda ord att säga om så-
väl nostalgidagen som om Löa. De är nya 
sommarboende i byn och tycker att Löa 

Löas tidigare åklagare, Urban Bergström, tittade förstås förtjust på alla gammla åk, men var 
nog glad över att han inte behöver laga så många numera.

Tobbe Lies glänsande Mercedes fungerar i nödfall som hamburgertransport också.

Erik Salén och Barbro Bergfeldt var glada både för att det var med på nostalgidagen och för att 
de nyligen skaffat sommarhus i den trevliga byn Löa.

Dundrande 
succé för 
åttonde
nostalgi-
dagen 
i Löa!
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verkar vara en mycket trevlig och aktiv by. 
Att det fi nns många föreningar i byn har de 
uppfattat och att man bör bli medlem i alla 
har de förstått. 

De kör gärna sina Harley Davidson 
långa vägar, allt i från Nordkap till Syd-
europa, särskilt sedan Barbro tog eget mc-
kort vid 61 års ålder förra året. Att de nu 
har sommarhus i Löa är en ren sinkadus, 
säger de. De bor i Örebro och när de såg att 
ett hus var till salu en bit norrut satte de sig 
på cyklarna och åkte och tittade. Huset vid 
Sandfallet är det som Kärstin Hagström 
en gång lät bygga och som de nu köpt av 
Elisabeth Larsson. Vackert hus med fan-
tastiskt läge vid Sörsjön, beslutet att köpa 
det var inte svårt.

– Vi föll som käglor, berättar Erik.

Tvåhundra hamburgare tog slut innan 
halva dan hade gått. Tobbe Lie hoppade 
raskt in i sin i sin nya fi na Mercedes och 
hämtade fl er.

– Jag fi ck lov att ta den snabbaste bi-
len nu, kön till hamburgerståndet var lång, 
kommenterade Tobbe och berättade sam-
tidigt att den vackra Mercan med cabrio-
let är hans drömbil. Men någon sådan där 
nostalgisk bilägare som ständigt håller på 
och putsar och fi xar är han inte.

– Jag vill inte meka, säger Tobbe.
Korven tog också slut och Klas Gus-

tafsson kom knegande uppför backen 
med en stor korvburk under armen. Även 

glassen tog slut, men då fanns inga påfyll-
ningsmöjligheter. Men härliga tårtor och 
andra trevligheter fanns fortfarande att få 
för dem som hade tur i lotterierna.

En stor dag i Löa, som kan bli ännu 
större nästa år. Då planerar man för att ge 
veteranmopeder en chans också

Linda Evensson, Göran Larsson, Ewa Gun-
narsson och Per Gunnarsson hade fullt upp 
med att fi xa hamburgare till alla motorintres-
serade.

Frank Högman från Lindesberg är en välkänd profi l från racingbanor i hela Sverige. Till Löa 
kom han med racingbilen på fl aket.

Klas Gustafsson kom med mer korv.

Owe Andersson äger denna röda MGA från 
1962 som röstades fram som den fi naste euro-
peiska bilen.

Kön till 
helikop-
tern var 
också 
lång. 
(FOTO: 
Fanny 
Ardesjö)
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Längs jaktstigen hittas allehanda villebråd 
att beskjuta. De springer inte fort, men 
rullar i alla fall längs en ståltråd framför 
jägarens blick och bössa.

Rådjur,  harar, grävling, mink och 
fåglar är av plåt, så skulle något djur bli 
skadeskjutet behövs inget besvärande ef-
tersök. Men nu handlar det förstås om att 
lära sig träffa på rätt ställe, så att djuret dör 
så snabbt och smärtfritt som möjligt. Det 
fi nns hål i plåten, som täcks med en pap-
perslapp, på de bästa träffpunkterna. Här 
skjuts med hagel och efter varje skott kan 
hålen i papperslappen räknas, som bevis 
för hur god träffen varit. 

Några älgar fi nns inte på jaktstigen, 
eftersom sådana aldrig skjuts med hagel. 
Men skjutövningarna på mink och annat 
kan väl också ge färdighet.

Treårsplan
Jägarna i Bergsmännens Älgskötselom-
råde har gjort upp en treårsplan för hur 
mycket älg som bör skjutas. Beräkningen 
görs efter inventering av älgbajs, obser-
vation av älg och hur stor avskjutningen 
var föregående år. Malingsbo älgförvalt-
ningsområde lägger kanske till lite grand, 
beroende på hur stora skador betande äl-
gar gjort på skogsplanteringar och annat. 
Sedan är det Länsstyrelsen som fattar det 
avgörande beslutet.

Ingen minskning av älgstammen
I det 6 338 ha stora älgskötselområdet be-
räknas 92 älgar fi nnas och någon minsk-
ning av älgstammen har inte skett de se-
naste åren. Skadorna på skog och gröda 
bedöms som tolerabla, men Länsstyrelsen 
tycker ända att stammen bör minskas nå-
got.

–  Vi har inte så mycket älg i skogarna 
här, säger ordförande i Löa Viltvårdsområ-
de, Jonas Åby, så vi tycker nog att vi kun-
de hålla ner avskjutningen lite grand.
Men nu är det i alla fall beslutat att lika 
många djur som förra året (7 tjurar, 10 
hondjur och 14 kalvar)  får skjutas av de 
fem jaktlagen, ett i Västra Löa, tre i Östra 
Löa och ett i Bångbro/Östra.

Nära skjuter ingen hare
Om ni hörde skott uppifrån Dammåsen 21 september, så var det 
älgjakten som hade börjat. Inte på riktigt förstås, men jägarnas 
skjutövning på jaktstigen är ju en viktig inledning. Den riktiga älg-
jakten börjar som vanligt den andra måndagen i oktober. Det blir 
den 14 oktober i år. Då gäller det för svamp- och lingonplockare, 
hundpromenerare och annat oknytt att hålla sig undan från skogen 
i en vecka. Och kanske några helger till därefter. 

Carl-Eric och Eva sitter ner. Ett tag 
till kan de sitta i lugn och ro och se 
tillbaka på den besökstäta och gan-
ska jobbiga sommarsäsongen på 
Perssons Magasin. Men snart är det 
dags för Julmarknad och sedan får 
de börja planera för nästa år.

Med 7 226 under sommaren och antagligen 
några hundra till på julmarknadshelgerna 
slår Perssons Magasin stort publikrekord 
i år. Lagom väder, ökad marknadsföring 
och inte minst att Aftonbladet tog med ma-
gasinet som en av nio särskilt besöksvär-
da platser i landet är förstås orsak till det. 
Plus förmodligen det faktum att Hemester 
blivit ett gott alternativ till semesterresor 
utomlands i dessa klimathotets tider.

Mycket folk är mycket positivt tycker 
det strävsamma gamla pensionärsparet, 
men Eva suckar samtidigt lite över den 
hektiska sommaren.

– Nästa år måste vi ha mer personal, 
både i försäljningen och i kaféet om vi ska 
orka med!

De som känner för lite extra somma-
rarbete nästa år får gärna höra av sig till 
Eva Persson. Särskilt glad blir hon om nå-
gon vill ta hand om kaféet och fi xa kaffe 
med hembakt och enklare lunchrätter.

Loppis, konsthantverk och utställning-
ar blir det som tidigare. Gubbdagiset i stal-
let blev en omtyckt nyhet, så det får vara 
kvar. Men akvareller knövlar sig i det min-
dre galleriet. Det var matkällaren en gång 
och det går inte att få riktigt torrt ens med 
hjälp av byggfl äktar. Så då är idén förstås 
att göra det till matkällare igen. Alla som 
har närodlat och hemproducerat är väl-
komna att lämna in.

– Att sådant går att sälja vet vi sedan vi 
var med på skördefesten i Kopparberg, be-
rättar Carl-Eric. Jag hade gjort senap och 
trodde att jag skulle få några burkar kvar 
till ju, men de gick åt allihop. Och Evas 
päron och aroniasylt försvann lika fort. Vi 
får fylla matkällaren igen till jul och nästa 
år.       
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Evelyn Hedenius har spring i be-
nen. Hon springer gärna till skolan. 
Och inte behöver pappa köra till 
volleybollträningen, det är mycket 
roligare att springa till Bygdegår-
den.

Evelyn vet inte riktigt själv varför hon 
springer så gärna och ofta. Det känns bra 
bara. Kanske har hon på något sätt ärvt en 
löpargen av farmor, som en gång i tiden 
sprang 60 meter på 8 sekunder. 

Ibland springer hon kraftstationsrun-
dan tillsammans med pappa Zacharias 
(drygt 6 km) och till våren blir det nog 
både vårruset och Vedevågsloppet tillsam-
mans med mamma Line. 

(Är det inte dags för det idrottsaktiva 
Löa att starta något liknande löpararrange-
mang? Reds. anm.)

Snabbast i skoljoggen
I mitten av september gick Skoljoggen. 
Alla i Löa Skola var med och sprang till-
sammans med eleverna i 1 401 andra sko-
lor. Inte exakt samtidigt och på samma 

Inte behöver man bil när man kan springa!

plats, men ändå årets gemensamma Skol-
joggen. Det är skolidrottsförbundet som 
ligger bakom arrangemanget, som funnits 
några år. Även om tider tas på de löpande 
är det är ingen tävling i första hand, utan 
syftet är att få ut barnen att röra på sig.

Evelyn var förstås med och sprang den 
längsta sträckan, 4 km, som alla elever i åk 
3-6 och hon sprang de 4 000 metrarna på 
tiden 19 min 46 sek! Inte bara fortast i år, 
utan ett totalt skolrekord.

Skulle gärna träna mer
En mycket bra tid av en 10-åring. Me-
raf Bahta, som har det svenska rekordet 

springer bara knappt 5 minuter fortare. 
Visserligen på 5 000 meter (eftersom 4000 
inte är någon gällande friidrottsgren) men 
i alla fall. 

Evelyn har kanske inte precis siktet in-
ställt på några världsmästerskap än, men 
visst gillar hon idrott av alla de slag. Hon 
hoppade 3,60 i längd på Löiaden och om 
det bara funnes någon löpar- eller friidrotts- 
klubb i Löa, skulle hon helt visst bli med-
lem i den.

Rebecca Ahlberg har sina rötter i 
Löa och hemlängtan i kombination 
med drömmen om att bygga ett eget 
hus blev till slut så stor att Rebec-
ca tillsammans med sambon Tomas 
Eriksson och tvååriga sonen Manne 
bestämde sig för att sälja sitt hus i 
Lindesberg och fl ytta till Löa.

ningshus står på kullen strax bredvid där 
Svartbergstorpet en gång stod. Svartbergs-
torpet köptes för över hundra år sedan av 
Rebeccas farmors morfar, Hjalmar Nils-
son. Han monterade ner stugan och fl ytta-
de den till Östanby där han då bodde med 
fru och barn. 

Idag bor Rebeccas far med familj på 
Östanby och stugan står fortfarande kvar 
jämte bostadshuset. 

Nu blir det ett torp på 230 kvm
Även om nybygget blir ett stort hus på 
230 kvm så ska det fortfarande heta Svart-
bergstorpet. Det nya Svartbergstorpet ska 
inte enbart bestå av ett bostadshus utan 
drömmen är att i framtiden även bygga en 
ladugård som förhoppningsvis ska fyllas 
med några djur som kanske även kan hjäl-
pa till att beta av den 2.5 hektar stora mar-
ken. Och får Tomas som han vill kommer 
det även fi nnas ett litet snickeri där.

De föll för en bit mark mel-
lan Villestorp och  Larsbo 
i Östra Löa som de nu har 
köpt. Avstyckning och 
bygglov tar tyvärr tid, så 
för närvarande bor famil-
jen i missionshuset, men 
planeringen inför husbyg-
get är i full gång!

Miljövänligt 
självbygge
Tanken är att börja bygga 
till våren och Tomas, som 
lämplig nog är snickare, 
tänker bygga det mesta 

själv. Planen är att bygga ett lösvirkeshus 
i gammal  stil men huset ska framförallt 
vara miljövänligt. Huset ska byggas på 
torpargrund bestående av hasopor, vilket 
är ett skumglas tillverkad av återvunnet 
glas.

Farmors morfar fl yttade torpet
Rebecca har stått för husritningen och om 
ett par år hoppas det att ett vackert tvåvå-

Blivande nybyggare i byn
Svartbergstorpet ska återuppstå
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Galna Häst-Emma håller på och byg-
ger ut!

Så har det sagts till Löa-Bladet  och 
Emma Siewert bekräftar glatt att det 
behövs ett nytt stall på Samuelsdal och 
att svärfar Christer Järlhammar hjäl-
per till att bygga det nu.

– En god och nödvändig hjälp, sä-
ger maken Peter Järlhammar, annars 
hade det tagit tio gånger så lång tid, 
som Emma trodde, att bli klar med det.

Det är ett gammalt sädesmagasin, med 
rejäl takhöjd, som nu ska bli stall. Guld-
knoppar blir det kanske inte här, men fyra 

Norra Gården har blivit en enskild 
fi rma. Eller om det kanske är rätta-
re att säga att Zacharias Soudah har 
startat en enskild fi rma, som heter 
Norra Gården.

Vad den fi rman ägnar sig åt för verksamhet 
är inte helt lätt att slå fast. Men att vedför-
rådet ständigt växt utanför Norra Gården, 
de senaste åren kan alla som råkat ha väg-
arna förbi konstatera. Och någonting med 

Med hjälp av svärfar Christer Järlhammar håller Emma Siewert på att bygga om ett gammalt 
sädesmagasing till ett nytt stall på Samuelsdal.

rejäla hästboxar och en mindre ponnybox 
ska det bli i alla fall. Det är viktigt att det 
blir klart ganska snart, för hyresgästerna 
står nästan och stampar för att få komma in.

Det är således ett hyresstall det ska bli 
här. Peacemaker ska visserligen ha ett föl 
till nästa år, men annars tänker Emma inte 
utöka den egna hästfl ocken så mycket. 

Det är dräktiga ston från Linköping 
och Stockholm, som blir de första hy-
resgästerna här. Så till våren kan de som 
passerar Samuelsdal (v g sänk farten!!) se 
söta små föl stappla/skutta/kesa (eller vad 
nu små föl gör?) i hagarna däromkring.

Plats för fl era hästar

skog, virke, ved, snickeri 
är vad Zacharias tänker 
ägna sig åt.

– Min morfar var snick-
are och jag sa alltid som 
barn att jag ville bli det 
också, berättar Zacharias. 
Men sedan blev det ju ci-
vilingenjör med inriktning 
på aerodynamik istället.

Vedförrådet räcker för 
att värma gården i fl era år 
och är det så att någon vill 

köpa säljer Zacharias gärna. Och behöver 
någon hjälp med något snickrande eller 
byggande ställer han gärna upp också.

– Jag kan göra en hel del saker, säger 
Zacharias och menar att han är inspirerad 
av den drivkraft som fi nns i Löa. Flera 
byggföretag fi nns ju i byn, men då kan 
man kanske samarbeta också. Jag har re-
dan hjälpt Gunnarssons Bygg med en del 
saker.

En större lokal för en verkstad är vad 
han behöver nu. Finns det någon sådan nå-
gonstans eller ska han bygga en? Ett nytt 
företag är under vardande i Löa.

Bäcktorparn kommer att ha jour 
dygnet om från 1 oktober till sista 
april. När det behöver saltas, plogas 
och kanske saltas igen på riksväg 50 
från Björkäng till Grängesberg är det 
han som ska ge sig ut. Vägarna runt 
Ställdalen, Ställberg och Hörken ska 
också hållas farbara vintertid. Håkan 
Bengtsson får ta hjälp av sonen 
Gustaf och kanske av Kjell Björkgren 
på Eriksberg också.

Funcks Gym i Stråssa har bytt ägare och 
namn. Numera heter det M.E.S.T Gym 
och de nya ägarna är Kalle och Maria Sö-
derlund samt Tobias Stridälv.

Bokstäverna i namnet står för Muskler, 
Energi, Styrka och Träning, berättar Maria 
Söderlund. Och det är väl allt sådant man 
kan få av ett gym. Löpband, cyklar, vikter, 
bänkar för press och stretch och allt vad 
det heter fi nns förstås på plats. 

Däremot kan man nog inte köpa falu-
korv och potatis, som man kunde på den 
tiden lokalen var affär.

– Den som vill kan förstås komma och 
träna för sig själv, säger Maria, men vi pla-
nerar också att starta med olika gruppass. 
Maria kan ge mer information på tel 070 
262 39 32.

 

Löabor nya 
ägare till Stråssagym

Ny träaktig fi rma
Aeordynamisk civilingenjör jobbar gärna med trä också.

Farbart i vinter

Åttahundra kvadratmeter för träning!


