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Sid 8När tid är svårare att få än vaccin

Då hjälper Jeff till

Jeff arbetar för närvarande på Vaccination 
Nod i Lindesberg. När de efterlyste fl er 
läkare som ville jobba där, var Jeff Irvine 
inte sen att anmäla sig. Han är inte fast an-
ställde någon stans, men han åtar sig gärna 
jobb, som han tycker är angelägna och be-
hjärtansvärda.

Vaccination Nod (det heter så) håller 
till i Libos gamla lokaler på Banvägen, 
med ett akutrum och sex bås, som kan ut-
ökas till 16, för vaccineringen. Jeff håller 
som sagt inte i sprutan själv, men bedömer 
patienternas allmäntillstånd inför vaccine-
ringen och kollar upp eventuellt medicin-
ska problem.

– Det fi nns två stora problem med vac-
cineringsprogrammet, menar Jeff. Vaccin-
leveranserna är färre än man räknat med 
och det är i stor sett omöjligt att boka tid 
för en vaccination. Det är lika svårt att 
komma fram per telefon, som att boka di-
gitalt. Och det fi nns inget bra sätt att hin-
dra dem som inte hör till rätt åldersgrupp 
att boka nu.

– Jag såg var problemet låg redan för-
sta dagen jag jobbade där, berättar Jeff. 

Det här är en stor centralt driven verksam-
het. Det är som en militär organisation, där 
översten och kapten bestämmer och rekry-
terna inte har någonting att säga till om. 
Det är sällan ett bra sätt att lösa problem, 
man måste jobba mer lokalt.
 
Lokalt effektivare än centralstyrt
Jeff var i Thailand när den stora tsunamin 
kom och kunde vara med och organisera 
räddningsarbetet där. Han har arbetat i 
Afrika bland kolera- och malariasjuka, dö-
ende mammor, svältande och många andra 
som behövde hans hjälp. Han vet från så-
dana tillfällen att stora centralstyrda orga-
nisationer inte är den effektivaste hjälpen. 
Man måste se till behovet på varje enskild 
plats, fi nna lösningar lokalt. Problemlös-
ningar som sedan också kan spridas till 
andra platser.
På samma sätt såg han nu att ett effektivt 
sätt att boka tider för vaccination var att 
organisera det mer lokalt. Snabbaste lös-
ning var att ta saken i egna händer. Jeff 
ryckte in också för att han tyckte det var så 

Alla 80-plussare i Löa var vaccinerade mot Covid 19 i mitten av mars. Det 
kan de till stor del tacka Jeff Irvine för. Nej, han gick inte själv runt med 
vaccinationssprutan, men han såg till att de som hörde till rätt ålders-
grupp fi ck en tid så att de kunde åka in till Lindesberg och få sin spruta.

fel att personalen på Lindesbergs Vaccina-
tion Nod fi ck ta emot så mycket oförtjänt 
skäll, trots att den jobbade så effektivt det 
bara gick och tog emot alla med stor vän-
lighet. Bokningssystemets brister var inte 
deras fel.
 
Löaresurser
Jeff berättar inte exakt hur han gjorde, 
men betonar att han har hållit sig strikt 
till gällande regler, inga har fått tränga sig 
före, de som är yngre än 80+ har han inte 
bokat in.

Han har tagit hjälp av lokala resurser, 
som Babba och Nille, Anita Bergström, 
Eric Gunnarsson och Bengt Råstock. Per-
soner som håller koll på bybornas åldrar 
och kunnat uppmana de ”giltiga” att ta 
kontakt med Jeff. Och de har också sett 
till att organisera samåkande på lämpligt 
sätt. I Guldsmedshyttan har Ove Magnus-
son hjälpt till på liknande sätt och Susanne 
Forsberg ”jagar gamlingar” i Kopparberg.

Ny rektor 
för Löa skola!

Hembygds-
föreningens 
årsmöte skjuts upp

Solceller täcker 
allt fl er Löatak

Mattias och Karin
satsar på lantbruk
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Det vete hundran vad det här är för nummer av Löa-Bladet. Men vi bryr oss inte om det nu. Många blad har det blivit 
sedan starten 1986 och här kommer ett till. Främst för att ge Hembygdsföreningens medlemmar chans att betala sin 
årsavgift, även om årsmötet skjuts upp i väntan på mer vaccinerade tider.

En del nytt och en del planering för mer aktiva tider fi nns att berätta. Och om inte annat så kan vi ju berätta om ett 
ständigt växlande vinterväder. Och glädjas åt att sommartid och vårmånad är på gång i alla fall.

Först var det sådan blötsnö att moderatstolpen förvandlades till en riktig surgubbe. (De heter väl Moderatstolpar de där pinnarna med 
ett M på?) Sen kom några härliga kalla vinterdagar med sol. Häftiga isfl ak samlades i ån och rinken vid plan fi ck en jättefi n skridskois.

Sedan såg våren ut att komma med takdropp och istappar och det stod inte på förrän det var barmark. Men den 11 mars slog det till 
med blåst och snö igen, ett rikgtigt hundväder till Pellas förtjusning. Inte går hon in frivilligt när hon kan ha det så här skönt ute.

Varierande vinterväder

Medlemsavgift 2021
En del saker förändras inte särskilt 
ofta. Som medlemsavgiften till Löa 

Hembygdsförening till exempel. Den 
har varit 

75 kr för enskild 
och 150 kr för familj 

i drygt femton år nu. Och styrelsen har 
inte funnit anledning att ändra på det 
för i år heller, men tar tacksamt emot 

de avgifter som kommer in.
Sätt in på bankgiro 133-0331 eller 

swisha till 123 597 90 91.
Glöm inte namn på dem som med-

lemsavgiften gäller!

Om pandemin tillåter bjuder 
Löa fi skevårdsområde 

in till årsmöte
söndagen d.30/5 kl.10.00

i Löa Bygdegård
Efter årsmötet bjuds det på 

kaffe och tårta
Välkomna!

Glad Påsk!
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(Jeff bokar tid. Forts fr sid 1) 
Ett nytt bokningssystem är kanske på gång 
nu och Jeff anar tre nya möjligheter.
1. Det blir så klart och tydligt att alla utan 
bekymmer kan boka tid själv.
2. Det blir fortfarande så krångligt att Jeff 
får klura ut något bra sätt att hjälpa till.
3. Det blir ett system som ingen jävel för-
står sig på.

Bäst vore förstås alternativ 1, men tills 
det blivit verklighet är nästa åldersgrupp 
redan på gång att vaccineras med tidsbok-
ningshjälp av Jeff.
 
Vaccinering av alla viktigaste målet
Beskedet om att AstraZenecas vaccin 
ska stoppas en tid kom samma dag som 
Löa-Bladet träffade Jeff. Han ruskade lite 
på huvet åt det.

– Det är ett politiskt mer än ett med-
icinskt beslut. Blodpropp är naturligtvis 
en allvarlig biverkan om det kommer från 
vaccinet. Men när det handlar om några 
personer av fl era miljoner som har hun-
nit få AstraZenecas vaccin nu kan jag inte 
tycka att det är värre än vad vanligen fö-
rekommer utan vaccinering. Alla typer av 
vaccin och all medicin har någon oönskad 
effekt för några. Och jag hoppas verkligen 
att det här inte avskräcker någon från att 
låta vaccinera sig, säger Jeff.

– Vårt viktigaste mål nu är att se till att 
så många som möjligt blir vaccinerade så 
fort som möjligt och att vi får se ett slut på 
den här pandemin. De som eventuellt inte 
vill vaccinera sig, får gärna höra av sig till 
mig (Jeff Irvine 072 427 75 53), så ska jag 
försöka tala dem till rätta.

När Löa skola stod utan rektor, för 
drygt två år sedan, kom Anders 
Nordin in som en fantastisk rädd-
ning för att stötta verksamheten. 
Han klev in med ett personligt 
engagemang och stor erfarenhet 
och har varit med och lyft verksam-
heten tillsammans med verksam-
hetschefen Petra Hedenius. 

Ett stort ekonomiskt underskott 
har vänts till positiva resultat, sko-
lan går framåt i digitaliseringen och 
en ny vision har kommit på plats. 

Redan från start var Anders en tillfällig 
lösning då han redan var i pensionsåldern 
och hade andra uppdrag. Nu är en ny rek-
tor redo att ta över och driva vår fantastis-
ka byskola framåt. 

Den tredje maj påbörjar Robin Anders-
son-Anstensen sin nya roll som rektor för 
Löa skola. Robin ska arbeta halvtid och 
ser fram emot att vara med att utveckla 
förskolan, skolan, och dess vision tillsam-
mans med verksamhetschefen Petra Hede-
nius och all övrig personal. 

Det fi naste arbetet
Robin bor med sin familj i Köping och har 
länge jobbat inom skola och utbildning. 

– Att få arbeta med människors läran-
de och utveckling är det fi naste arbete som 
jag kan tänka mig och att nu få vara en 
del av lärandet vid Löa skola gör mig både 
stolt och glad, säger Robin. 

I botten är han utbildad grundskolelä-
rare och har de senaste 10 åren arbetat som 
rektor för både grundskola och förskola, 
senast i Sala kommun. 

Lämnar sin livsmedelsaffär
Robin har även andra intressen. 
– Förutom skola så har jag hela livet haft 
ett stort intresse av mat och jag har job-
bat i olika livsmedelsbutiker under många 
år i mitt liv. Det intresset ledde till att jag 
och min sambo startade en livsmedels-
affär i Västerås, precis lagom till första 
coronavågen. Vi har nu drivit företaget ett 
par år men håller på att avveckla butiken. 
Coronapandemin gör det för svårt att driva 
den vidare, samtidigt som jag längtar till-
baka till skolans värld, säger Robin.

Skapa förutsättningar för alla
Robin brinner lite extra för rörelse och 
utomhuspedagogik för att barnen ska få 
bästa förutsättningar för både lärande och 
välmående. Att få röra på sig och få arbeta 
ute i naturen tror Robin är nyttigt för oss 
alla, både stora som små. 

– Som rektor är det oerhört viktigt 
för mig att skapa förutsättningar för alla 
elevers och barns lärande. Förskolan och 
skolan ska fi nnas till för alla barn och unga 
och alla kan lyckas. Det är vårt uppdrag 
som vuxna i verksamheten att skapa förut-
sättningar för det. 

– Jag brukar tänka att om man mår bra 
så kan man prestera bra, mår man inte bra 
så presterar man heller inte bra. Därför är 
värdegrundsarbete och arbete mot mobb-
ning och kränkningar oerhört viktigt för 
mig och här hoppas jag på alla vuxnas 
hjälp. Alla ni vårdnadshavare, släktningar, 
vänner, mor- eller farföräldrar, är jättevik-
tiga ögon och öron för oss. Det är tillsam-
mans, skola och hem, som vi skapar de 
allra bästa förutsättningarna för våra barn, 
hälsar Robin.

Mat, lärande och utomhuspedagogik
står högt på listan för skolans nye rektor

Robin Andersson-Anstensen blir rektor 
för Löa Skola från 3 maj

Pizza från Bäcktorp i påsk!

Fredag 2 april och söndag 4 april 
(långfredagen och påskdagen) fi nns 

det återigen möjlighet att köpa 
hämtpizza på Bäcktorp! Menyn fi nns 

på backtorpsgard.se
tel till Ingrid är 070-5832052

Att röra på sig är viktigt för ett bra lärande 
tycker skolans nya rektor!
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Hembygdsföreningens årsmötet skjuts upp
Löa Hembygdsförening ska enligt 
stadgarna hålla sitt årsmöte före 
mars månads utgång. Men sty-
relsen har funnit att det inte är så 
lämpligt i år heller att följa stad-
garna. Förra året fl yttades mötet 
till hösten på grund av det härjande 
Coronaviruset. Så får det bli i år 
också.  Mötet skjuts upp till ett se-
nare tillfälle, då alla förhoppnings-
vis ska ha hunnit bli vaccinerade..
 
Blev 1919 ett något matt hembygdsår blev 
2020 inte så mycket aktivare. Kostna-
der för avgifter till Hembygdsförbundet, 
försäkringar, bankkostnader, annonser 
och inte minst papper och kopiering av 
Löa-Bladet har förstås funnits ändå. Så 
även om styrelsen nöjt kan konstatera att 
medlemsantalet ökade med 7 till 146 och 
medlemsavgifterna uppgått till 10 725 kr, 
så blev årets resultat ett minus på 6 454 kr.
 
TANKAR OCH IDÉER om vad för-
eningen ska ägna sig åt saknas inte, men 
under rådande omständigheter har inte så 
mycket blivit gjort. En del har ändå kun-
nat sorterats och ordnats i Löa Byarkiv 
och när det under arbetet där stod klart vad 
mycket intressant bygdehistoria som fi nns 

i arkivkartongerna, blev det en bok om 
Löa, som det rikare hyttelaget fi ck ge ut.
Fortfarande saknas ett bra dataregister 
över arkivets alla handlingar och fotogra-
fi er.

INFORMATIONSSKYLTAR om his-
toriska platser längs vita stigen fi nns inte 
på plats ännu, men Eric Gunnarsson har 
förtjänstfullt restaurerat minnesplattan vid 
Eneströms röse med stålborste och lite 
olja.

Den planerade gröna stigen över An-
tons berg och Blackberget är inte utmärkt 
än, men färdigmålade stolpar och pilar 
fi nns för ändamålet.

FILMEN OM SOL-LISA har konverte-
rats till både USB och CD och kan köpas 
för 100 kr. (Kontakta Margareta Gustafs-
son, tel: 070 278 40 52, e-post: margare-
ta_gustafsson@live.se ) 

Vid årsmötet informerade Jonas Åby 
om att föreningen fått erbjudande från 
Kungliga Biblioteket att överlämna alla 
original på fi lmer och videoinspelningar 
som nu fi nns i arkivet dit. Detta för att bib-
lioteket fi nner det angeläget att allt sådant 
hembygdsmaterial bevaras på bästa sätt. 

Möjlighet skulle fi nnas att köpa digi-
tala kopior av inlämnat material och att 

sedan göra egna kopior av detta och sälja 
till eget pris, under förutsättning att ingen 
upphovsrätt hindrar det. 

Årsmötet fann detta som ett gott er-
bjudande. Kontakt har också tagits med 
Kungliga biblioteket, men något svar har 
ännu inte kommit.

ÅRSMÖTET 2020 HÖLLS först den 
18 oktober. Då fanns ännu förhoppning-
en att Hembygdsföreningen skulle vara 
med på Julmarknaden i Perssons Magasin 
med lotterier och gissnings-tävling, men i 
Coronans andra smittvåg blev också årets 
julmarknad inställd.

Två nummer av Löa-Bladet kom ut 
och styrelsen hade två protokollförda mö-
ten under året.

Styrelsen konstituerade sig enligt följande 
efter årsmötet:
Ordförande: Jonas Åby
Kassör:  Margareta Gustafsson
Sekreterare: Stina Gottliebsson
Övriga:  Ingela Stark
   Kalle Söderlund
   Britt Carlsson
Suppleanter: Eric Gunnarsson
   Ulf Lager

Det är väl ingen som riktigt vet hur 
det blir i sommar. Om aktiviteter 
och trevligheter av alla de sorter 
kan komma igång igen. Därför är 
det ju viktigt att planera. Planera 
för att någonting ska bli av, annars 
så kan det ju inte bli det. Så det är 
vad Hembygdsföreningens teater-
sektion gör nu. Planerar Hyttans 
Hemligheter, som kommer igen för 
fjärde gången i sommar efter ett 
påtvingat uppehåll förra året.

Det blir som tidigare år en teatervandring 
genom hyttan till olika spelplatser där pu-
bliken får möta udda och roliga fi gurer, 

Nya 
Hemligheter 
planeras

I stort sett hela gänget som genomförde den hemlighetsfulla föreställningen Vattenpussar 
2019 hoppas på att komma tillbaka till Löa Hytta i år och berätta om Mysteriet med det 
gyllene ägget.
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Till skillnad från Hembygdsför-
eningen genomförde Löa Bygde-
gårdsförening sitt årsmöte i början 
av mars. Ett årsmötesprotokoll 
behövs, för att föreningen i tid ska 
kunna ansöka om driftbidrag hos 
tillväxtförvaltningen (Lindesbergs 
kommun) senast sista mars och 
coronastöd från Kulturdeparte-
mentet genom Boverket/Bygde-
gårdarnas Riksförbund. Det är 
Coronastöd som kan ges till bygde-
gårdar, Våra Gårdar och Folkets 
hus. Förra året fi ck Löa Bygdegård 
24447 kr, men möjlighet fi nns alltså 
att söka även i år. En chans som 
föreningen inte gärna missar. 

Kallelsen till årsmötet vållade dock hal-
labalo på Löabloggen. Förfärligt, skräm-
mande, oansvarigt, vet ni inte om att det 
råder en Coronaepidemi, undrade upprör-
da medlemmar!? 

Detta samtidigt som det i Stockholm 
arrangerades en häftig demonstration mot 
gällande restriktioner. Allt är ju bara på-
hitt, corona fi nns inte, myndigheterna vill 
ta ifrån oss våra mänskliga rättigheter, 
vaccin är farligt, vi kräver frihet att göra 
vad vi vill, menade man där.

Det är sällan lätt att tillfredsställa alla 
människors olika krav och önskemål.

LÖA-BLADET TVIVLAR inte på att 
Bygdegårdsföreningens styrelse visste 
vad den gjorde. Årsmöten samlar sällan 
särskilt många medlemmar ens i ”norma-
la” tider. Möjlighet fanns också att delta 
digitalt, för den som så skulle vilja. Fast 
det var det ingen som ville.

Mycket sprit (handdito) fanns att tillgå 
och alla tio som kom försågs med mun-
skydd och kunde sitta väl utspridda vid 
varsitt bord. Jo, det serverades smörgåstår-
ta också. Deltagarna fi ck i tur och ordning 
gå fram och skära sig en bit.

– Vi ville också ha det här mötet, för att 
i tid komma igång med planeringen av ak-
tiviteter vi kan ha när coronasmittan äntli-
gen har gett med sig, säger styrelsens se-
kreterare Mikael Stark. Någon gång måste 
ju den tiden komma!

Bygdegårdsföreningen brukar arrang-
era uppskattade PUBkvällar, Valborgs-
fi randet och Nostalgidagen som drar 
mycket motorintresserat folk. Dessutom 
ser Bygdegårdsföreningen till att det fi nns 
laxar att fi ska upp ur kvarndammen. Och 
tillhandahåller idrottslokal för skolan och 
sportklubben.

EN NOSTALGIDAG I SLUTET av 
augusti eller början av september hopp-
as man kunna genomföra i år också och 
även någon PUBkväll lite senare i år. Men 
Micke menar att det fi nns mycket mer för 
en Bygdegårdsförening att göra. 

– Vi kan få hjälp av Bygdegårdarnas 
Riksförbund och Örebro Bygdegårdsdi-
strikt med kulturevenemang av olika slag, 
säger Micke. Vi skulle till exempel kunna 
ordna fi lmvisningar via dem eller få hit 
länsteatern i Örebro för en föreställning 
en kväll. Och så vill vi marknadsföra ut-
hyrningen av lokalen lite mer. Det är ju 
en fantastiskt fi n lokal vi har som passar 
för många olika evenemang. Privata fes-
ter eller publika trevligheter. Välkomna att 
hyra!!

ETT PROBLEM ÄR naturligtvis att 
ingen förening klarar sig med bara goda 
idéer. Det måste fi nnas folk som tar tag i 
idéerna också och ser till att de förverk-
ligas. När Bygdegårdsföreningen har sitt 
konstituerande sammanträde hoppas man 
kunna knyta till sig någon kulturansvarig 
medlem och kanske någon mer idérik och 
aktiv person.

Ordförande i föreningen är nu Johnny 
Nielsen, Ingrid Wieselgren är kassör och 
Mikael Stark sekreterare.

Årsmöte med sprit

a-B
som kan berätta lite grand om hur arbete i 
hyttan gick till på den tiden den fortfaran-
de användes för att tillverka järn. 

Men Mira-Maja, luffaren, spöket, sme-
den eller vilka det nu blir som kommer att 
vara med i år kommer säkert att också ge 
någon ledtråd till hur man löser Mysteriet 
med det gyllene ägget. Det är så årets saga 
heter. Det blir  en spännande rundvandring 
för hela familjen.

Publik i mindre grupper
Hemligheterna ska fi nnas i hyttan från 9 
juli till 1 augusti alla dagar utom månda-
gar och publiken kommer att släppas runt i 
mindre grupper från kl 11 till 16.30. 

– Det blir samma föreställning som vi 
hade tänkt att ha förra året, berättar Eva 
Persson, så mycket av det vi planerade då 
fungerar i år också. Det är Helena Brusell 
som har skrivit manus och som också re-
gisserar. Vi har kunnat boka in de fl esta 
skådespelarna som skulle ha varit med för-
ra året och Janina Stoor kommer tillbaka 
som scenograf. Johan Wennman svarar för 
ljud och ljus.

Åtta feriepraktikanter
Det kommer att behövas åtta ferieprakti-
kanter från Lindesbergs kommun, varav 
fyra redan är inbokade. Därtill kommer 
det som vanligt att behövas en hel del fri-
villiga krafter för kostymer, scen och an-
nat bygge. Där ser Eva med tillförsikt att 
fl era är över 70 år och förhoppningsvis har 
hunnit bli vaccinerade innan arbetet sätts 
igång.

Hyttkontoret kommer att fungera som 
kafé och för dem som vill ha något annat 
att göra före eller efter teatervandringen 
planeras en motorikbana. En hinderbana 
för barn där det gäller att klättra och klänga 
och balansera utan att nudda marken.

Marknadsföring i påsk?
Teatersektionen har sökt pengar hos Spar-
banksstiftelsen och Svante Bergströms Te-
aterstiftelse och hoppas väl också att Lin-
desbergs kommun ska bistå med en del.

Måhända kan det bli en del gömda 
påskägg i hyttan i påsk, som ett led i mark-
nadsföringen av Mysteriet med det gylle-
ne ägget. Och de fl ygande ljust gula fåglar 
som behövs för sagans slutscen hoppas 
man få in genom att utlysa en konsttävling 
bland skolbarn och andra. Vem gör den 
vackraste fågeln?
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– Det här känns jättebra, säger Eva, vi har 
faktiskt inte träffat Hoelstads ännu, men vi 
har haft mycket kontakt via mail och Face-
book och vi har inte haft svårt att komma 
överens.

Carl-Eric, som lyckades slå axeln ur 
led för en tid sedan och nyligen blivit ope-
rerad, berättar att han varit lite ivrig för 
hur det skulle bli i sommar, då han fort-
farande kommer att ha svårt att använda 
den skadade armen. Men nu känner han 
sig lugnare.

Drog till Nya Zeeland
Att Perssons inte har träffat de nya kaféid-
karna ännu beror på att de bor i Nya Ze-
eland. De ville för ett antal år sedan pröva 
en ny livsstil. De sålde allt de hade i Sveri-
ge och drog till Nya Zeeland med sina två 
barn. Ingrid utbildade sig till surdegsbaga-
re och Ola till barista och sedan bakade de 
och sålde kaffe från en buss, eller om det 
kanske heter Food Truck i detta läge. 

Efter några år kom de på att man kan få 
sommar året om genom att varva Takaka 
med Nora. Således tog de hand om serve-
ringen på Alntorpsön under den svenska 
sommaren och for tillbaka till Takaka i 
Nya Zeeland, när det var sommar där.

att ligga långt bort. Därför tackade Anni-
ka ja till ett annat jobb när hon fi ck chan-
sen i januari.

– Det var naturligtvis bekymmersamt 
för oss, säger Eva Persson, vi visste inte 
var vi skulle hitta någon annan som kun-
de åta sig sommarkaféet. Men jag la ut 
en fråga på facebook i alla fall och fi ck 
ganska snart svar från Nya Zeeland! Det 
visade sig att Noras turistchef, Håkan Ce-
der. hade vidarebefordrat mitt facebooks-
inlägg till Hoelstads, som han trodde 
skulle kunna vara intresserade av detta.

En öl i trädgården?
Så var det ju också och nu är kontraktet 
skrivet för sommaren och för årets jul-
marknad. Och det tycks som om Löabor-
na har många trevliga nyheter att se fram 
emot. (Ja, ja! Vi håller fi ngrarna i kors för 

Eva och Carl-Eric Persson sitter still ett tag. Det har de gjort förr om åren 
också någon gång. Till exempel när de har berättat för Löa-Bladet om 
ännu en framgångsrik sommar på Perssons Magasin. Nu gör de det inför 
den kommande sommaren. Sitter still och känner sig mycket nöjda och 
lättade. De har just skrivit kontrakt med Ola och Ingrid Hoelstad, som 
kommer att driva kaféet på Perssons Magasin i sommar.

De har också hunnit med att starta 
Englas Skafferi på Prästgatan i Nora, där 
de ordnat bakkurser och serverat surdegs-
mackor och kaffe i många varianter.

Corona gav nytt jobb
Annika Hentilä, som höll i kaféet förra 
sommaren, planerade att komma tillbaka 
till julmarknaden och sedan hålla öppet 
under helger och så småningom varje dag. 
Men nu satte ju coronaeländet stopp för 
julmarknad och fortsatt verksamhet såg ut 

Från Nya Zeeland till Löa 

Det perfekta alternativet för Perssons

Ingrid och Ola Hoelstad är för närvarande på Nya Zeeland, men ser fram emot att 
komma till Löa i sommar. Så här skriver de själva på Facebook:
”I sommar kommer vi baka surdegsbröd och brygga espressokaffe vid Perssons Ma-
gasin i Västra Löa! Bageriet får fl ytta in i Vita Stugan med den vedeldade stenugnen, 
espressomaskinen kommer sprida dofter av nybryggt i trädgården och glassmaski-
nen blanda trädgårdens nyskördade hallon med svensk gräddglass. Lägg därtill 
spröda surdegspizzor, våra kanelbullar, en matkällare med lokalt mathantverk, bak-
kurser och annan kreativ galenskap! 

Det är med stor glädje och som en sann förmån vi får kliva in sida vid sida med 
Eva & Carl-Eric och dela det vackra de har skapat på sin gård mellan Lindesberg 
och Kopparberg. En spännvidd mellan konsthantverk och skattjakt, gubbloppis och 
vernissage. Och en hektar mark för kunder att sprida ut sig på - ett under av möjlig-
heter oavsett vad Coronan får för sig!

Hurra för sommaren 2021!”

Ingrid och Ola Hoelstad och Carl-Eric och Eva Persson är alla mycket nöjda med det kontrakt de nu skrivit för sommaren på Perssons Magasin.
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fortsatt smitta.) Kaffe och hembakt och 
enklare lunchrätter blir det som förut. Lite 
tankar på att söka utskänkningstillstånd 
fi nns, om kaféet vill hålla öppet för mid-
dagar också.

– Eller så att man kanske kan få sig en 
Trädgårdsöl någon gång, säger Carl-Eric.

Otroligt driftiga
Den vedeldade bakugnen som kom på 
plats i höstas kommer väl till pass nu ock-
så. Surdegslimpor blir det helt visst här-
ifrån, men ugnen fungerar som pizzaugn 
också. Lelle Borrwall testade den härför-
leden.

– Vi fi ck upp värmen i ugnen till 400 
grader, berättar Carl-Eric, och det blev helt 
perfekta pizzor!

Ingrid och Ola kommer också att ta 
hand om Signes matkällare och glassma-
skinen från Nya Zeeland ska få plats nå-
gon stans. 

– De är så otroligt driftiga och har 
många roliga idéer, säger Eva, så den här 
sommaren ser jag verkligen fram emot. 
Kanske den gamla lekstugan blir till pann-
kakshus!

Lunch på fl otte?
Konstutställning, konsthantverk och lop-
pis fortsätter som vanligt med förhopp-
ningsvis några ungdomar till hjälp. Den 
södra delen av logen kommer att rivas, för 
att ge plats för en större bilparkering.

Carl-Eric har också en fundering på om 
det kanske skulle gå att erbjuda lunch med 
fl ottfärd. Flotten kan han köra med bara en 
arm. Men man måste förstås först ta reda 
på vilka sjösäkerhetsregler som gäller för 
matservering å å.

Blivande pannkakshus?

Den uppmärksamma vandraren längs vita 
stigen har nog redan lagt märke till den ny-
tillkomna lilla röda stugan vid Sandåsen. 
Byggnaden är kanske för liten för fåren 
och överdrivet stor som fågelholk? Men 
som kejsarslott passar den utmärkt!

Efter att ha knackat på hos Daniel 
Gunnarsson och hans sambo Alexandra på 
Sandåsen kan vi nu berätta att det är fyra 
kejsare som ska fl ytta in i den lilla stugan! 

Kejsare med alldeles speciella kläder 
vill vi påstå, eller kejsarankor om man ska 
vara noggran. En lite mindre vit anka med 
en kraftig upprättstående fjäderhätta. Av 
de fyra ankorna är tre hanar och de kom-
mer (förhoppningsvis) lystra till namnen 
Runar, Kjell och Gunnar. Den enda honan 
ska förmodligen heta Gudrun!

Så i sommar kan den badsugne få säll-
skap av Runar och Gudrun vid en simtur 
i ån!

(Daniel och Alexandra avslöjade att 
det även kommer att fl ytta in både katt och 
höns framöver på Sandåsen, men det spar 
vi som en cliffhanger till nästa Löablad!)

Nybyggen i Löa –
slott för kejsare ....

För två år sedan berättade Löabladet att Rebecca Ahlberg och Tomas Eriksson planerade 
att bygga ett hus i Östra Löa. Nu 2 år senare är huset på plats! Det är fortfarande mycket 
arbete kvar men förhoppningen är att det ska vara infl yttningsklart till sommaren. Tomas 
har byggt huset helt på egen hand, han har både snickrat och murat. Det syns inte på 
utsidan ännu men på insidan tronar redan två murstockar vilket är nödvändigt då huset 
ska ha både vedspis och kakelugn. 

Rebecca och Tomas har valt att anamma det tidigare gårdsnamnet sedan tiden då det 
stod ett torp på platsen. Namnet är Svartbergstorpet men detta hus är allt annat än ett 
torp. Det är ett stort rymligt hus med stora ytor och inte mindre än 2.60 i takhöjd!

Familjen hälsar att den intresserade gärna får följa byggresan på deras instagramkon-
to som lämpligt nog heter svartbergstorpet. Kanske får också Löabladet anledning att 
skriva mer om detta bygge för efter att huset är klart planeras det redan för både garage 
och snickeri!

... och torp för andra

Tomas och 
Rebecca och 
sonen Manne 
hoppas på att 
kunna fl ytta in i 
sitt nya hus till 
sommaren.
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En gammal bergsmansby. Det är så 
vi brukar beskriva Löa och tänker 
väl då på den tid när eld och vatten 
var de enda och självklara kraftkäl-
lorna. För ljus och värme och för 
drivkraft till pumpar, blåsbälgar, 
linspel och allt annat som behöv-
des i gruvor och masugnar. Kunde 
dåtidens Löabor ens föreställa sig 
att allt detta en gång skulle kunna 
fås bara genom att trycka på en 
knapp?

Tiderna förändras och tekniker 
utvecklas. Om ett antal år kanske 
byborna ställer sig undrande till att 
det faktiskt fanns en tid då ingen 
hade hört talas om solceller?

Det är naturligtvis att ta ett långt steg in 
i framtiden. Men säkert är i varje fall att 
solceller är på gång även här i Löa. Jeff 
Irvine var först med det nya. Han försåg 
det mindre huset på Åtorp med solceller 
på taket för fem år sedan och hoppades då 
att fl er Löabor skulle följa hans exempel 
och sats på solenergi. Gärna med hjälp av 
lokal kunskap i ämnet.

Jeff engagerade Stefan Westman för att 
montera cellerna och Sune Johansson för 
den elektriska installationen.

Allt fl er intresserade
Hittills har ett tiotal gårdar i Löa satsat 
på att minska sina egna el-kostnader och 
bidra till en mer miljövänlig framtid. Och 
med vältaliga solcellsförsäljares hjälp kan 

man nog räkna med att det blir fl er ganska 
snart.

Anna Wieselgren och hennes mamma 
Ingrid Wieselgren i Löa Born hör till dem 
som rätt nyligen fi ck solceller på taken 
med hjälp av företaget PPAM Solkraft.

– Det började med att Anna behövde 
lägga om taket på sitt hus och började fun-
dera på om det var värt att satsa på solen 
samtidigt, berättar Ingrid. Och då tänkte 
jag att det kanske var något för mig också, 
så numera har jag fått två helt nya vanor. 
Jag tittar alltid på väderleksrapporten och 
jag ser alla tomma tak som jag går eller kör 
förbi. Kollar om det där inte vore bra för 
solcellsmontering.

Med en blick på väderrapporten avgör 
Ingrid om det är läge att sätta på tvätt-
maskinen, det gör hon ju helst när solen 
skiner och takcellerna producerar mycket 
ström. Besparingar är bra, men miljöbiten 
är inte minst viktig för Ingrid.

Nordisk sol räcker
Att solcellerna producerar mer el när so-
len lyser på dem låter rimligt.  Och då kan 
man ju också undra om solceller verkligen 
passar i vårt svenska klimat? Det gör de 
enligt förståsigpåare på nätet. 

Visserligen produceras mindre el un-
der vintern, men det blir desto mer under 
sommaren, då kan man sälja överskottet 
till elbolaget. I Norrland kan dessutom 
midnattssolen tas till vara. Att det inte blir 
så varmt här uppe i Norden är också en 
fördel. Solcellerna mår bättre om de inte 
blir för varma.

Blir solcellerna helt täckta av snö produce-
ras ingen el, men det händer ju bara under 
vintermånaderna då produktionen ändå är 
liten. Snön glider dessutom fortare av de 
blanka solcellerna än resten av taket.

Pengarna viktigare än miljön
Även Carl-Gösta Ardesjö har skaffat sol-
celler från PPAM Solkraft. De kom på 
plats i november och än har han inte så 
stort grepp om vad han får ut av denna in-
vestering. Men han har i alla fall sett att 
det producerades mer el i mars än vad det 
gjorde under november till februari. Och 
han ska med spänning följa om anlägg-
ningen håller vad offerten lovade.

–  Det är ju inte miljön jag bryr mig 
om, säger Carl-Gösta, jag tänker bara på 
pengarna!

Sälja överskottet
Det fi nns naturligtvis fl er företag än PPAM 
Solkraft i branschen. De fl esta tycks erbju-
da samma sak, solceller, montering, elin-
stallation och allt som hör till allt i ett. 

Sedan ska man lämpligen ha ett avtal 
med ett elbolag, så att man kan sälja den el 
som man själv inte gör av med. Men priset 
för det man säljer och kan leverera ut på 
nätet är sällan lika högt som det man får 
betala de gånger den egna produktionen 
inte räcker till och man måste köpa lite 
extra. 

Ett elnätsabonnemang måste man ock-
så ha och energiskatten slipper man inte 
undan. Andra nödvändiga tillbehör är en 
omvandlare från likström, som solcellerna 
producerar, till växelström, som kan leve-
reras ut på nätet.

Stor investering
Möjlighet fi nns att lagra den överskottsel 
man eventuellt får i ackumulatorbatterier. 
Sådana är dock mycket dyra, varför de 
fl esta tycks avstå från det. Det är inte gra-
tis att satsa på solceller, även om det fi nns 
solcellsbidrag eller grönt avdrag att få. 

Kostnaden är förstås beroende på hur 
stor anläggningen är. Livslängden beräk-
nas till 25 till 30 år och normalt är investe-
ringen betald på 10 till 12 år.  Ett bestick-
ande argument är att avbetalningar på ett 
eget elkraftverk istället för elräkningar 
innebär att man får bättre avkastningar på 
pengarna än vad banken ger!

De Löa-Bladet talat med tycks ändå myck-
et nöjda med den investering de gjort.

– Det bästa är att det är helt underhålls-
fritt, säger Lasse Larsson på Mårtensgård, 

Löa – en modern, aktiv 
och framåtblickande by

Med solceller på det gamla ladugårdstaket är Margareta och Klas Gustafsson på Uddnäs nästan 
självförsörjande på el numera.
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som för tre år sedan skaffade de solceller 
som nu förser hela gården med el. 

Anläggningen där är så stor att Lasse 
fi ck lov att skaffa större säkringar och näs-
tan närmar sig gränsen till att bli betraktad 
som elproducent, vilket naturligtvis skulle 
medföra helt andra skatter.

– Jag tog in offerter från fl era olika fö-
retag och hade också mycket god kontakt 
med kommunens energirådgivare, säger 
Lasse, det tror jag är mycket klokt om man 
står i begrepp att skaffa solceller. 

Margareta och Klas Gustafsson fi ck 
taket på den gamla ladugården på Uddnäs 
täckt med solceller 2019.

– Vi är mycket nöjda, bekräftar Marga-
reta, vi är självförsörjande på el under den 
största delen av året nu. Solcellerna räcker 
både för vårt eget hus och de stugor för 
uthyrning som vi har. 

Det är inte många nya ladugårdar som har byggts i Löa den senaste tiden. 
Men nu fi nns i alla fall en ny stor och fi n lösdriftsladugård på Norrby. Dju-
ren fl yttade in i höstas och Mattias och Karin Borensjö ser med glädje och 
tillförsikt fram emot ett liv som lantbrukare

han misstänker att han skulle åka på däng 
om han försöker mjölka någon.

Den stora fördelen med köttdjur är ju 
också att de inte behöver mjölkas morgon 
och kväll och kräver inte så mycket arbe-
te. De klarar sig ganska bra själva i sin la-
dugård bara de får foder. Fast man måste 
förstås hålla uppsikt över dem, särskilt nu 
i kalvningstider. En övervakningskamera 
fi nns i taket, så att det går att hålla koll 
även inne och på natten.

Gårdsbutik i horisonten
Så småningom blir det förstås betesgång 
också och Mattias är glad att han får arren-
dera mark för det. 

– Det är ju oerhört viktigt för vår verk-
samhet och jag tycker rent allmänt att så 
här på landsbygden ska mark som passar 
för bete också ska användas för det. Jag 
hoppas att markägare tycker det också. Jag 
skulle gärna arrendera mer åkermark.

Ett ungdjursstall står närmast på pla-
neringslistan ”om Karin går med på det” 
och Mattias menar att de ska expandera så 
mycket de kan och törs. Besättningen utö-
kas vartefter genom att alla kalvar behålls. 
Men de köper även in tjurkalvar för upp-
födning. En gårdsbutik skymtar väl också 
någon stans i planeringshorisonten. 

Fördel att fi nnas i Löa
Målet är att hela familjen, som också be-
står av barnen Hjalmar och Madicken och 
hunden Harry, ska kunna försörja sig på 
lantbruket. För närvarande är Karin mam-
maledig och har då också haft hand om 
djuren medan Mattias jobbar med borr-
nings- och anläggningsarbete måndag till 
torsdag. 

En stor fördel för nya lantbrukare är 
att gården ligger i Löa. Här fi nns veteri-
när och Dalvikskvarn och dessutom alla 
former av kunniga hantverkare. Den nya 
ladugården är byggd av lokala krafter och 
Mattias och Karin skickar gärna ett stort 
tack till alla som hjälpt till via Löa-Bladet.

De som vill kan följa utveckling-
en på det nya lantbruket norrbygard på 
instagram

Mattias är den sjunde generationen på 
Norrby och visst har det funnits mjölkkor 
här förut. Men inte så länge Mattias kan 
minnas.

– Jag hölls gärna i lagårn hos grannar-
na Bengt och Åke Gunnarsson istället och 
det här att ha egna djur på gården drömde 

Löas nyaste lantbrukare
Mattias och Karin Borensjö med barnen Hjalmar och Madicken är glada åt sin nya 
ladugård och är beredda att satsa rejält på lantbruket på Norrby.

jag nog om redan som barn. Och ska det 
bli så vill jag satsa nu medan jag ännu är 
ganska ung. 

Karin som växt upp i Guldsmedshyt-
tan har inte heller erfarenhet av djurhåll-
ning och är dessutom uppväxt som vege-
tarian. En livsstil hon ändrade på när hon 
träffade Mattias och tvekade inte att ställa 
upp på hans önskan att skaffa köttdjur till 
gården. 

För närvarande fi nns 20 kor, 10 tjurar 
och sju kalvar på gården. Korna av raser-
na Charolais och Red Angus är impone-
rande stora men ser mycket snälla ut med 
lite rart hårrufs mellan öronen i stället för 
horn. (Sådana är bortavlade på dagens bo-
skap som går i lösdrift.) 

Kalvar på gång
Stort lugn  råder också av den 
anledningen att de fl esta kor-
na är högdräktiga nu. Det blir 
inte så mycket kesande och 
skuttande då. Kalvarna får dia 
sina mammor sedan, Mattias 
har inga planer på att ta hand 
om mjölken för hushållet. Hur 
den smakar vet han inte, men 





10 Löa-Bladet
– Jag har inte hört ett ord om detta, säger 
Anders och jag har då inte skrivit på nå-
got avtal.

Detta kan enligt Samhällsbyggnad 
Bergslagen bero på att sträckan man tän-
ker gräva på ändrats något.

Anders är tillsammans med Carl-Er-
ic Persson också lite förundrad över att 
kommunen inte frågade vare sig västra 
eller östra Löa byalag innan vattenled-
ningen las ner i sjön.

– Den gör väl ingen skada, säger An-
ders, men det är i alla fall ett intrång på 
byalagens vatten. De kunde ju i alla fall 
ha frågat. Skulle vi få någon ersättning 
för det intrånget skulle jag rösta för att de 
pengarna går till skolan.

Mest vatten på kvällarna
Det är ju ingen stor och tjock vattenled-
ning som går under sjön och ån och där-
för blir det inte heller något häftigt tryck 
på vattnet. Därför kommer det att bli en 
vattenreservoar i Löa som kan fyllas på 
under dagen och fi nnas som en buffert 
på kvällarna, då vattenåtgången alltid 
är större. Då när folk kommer hem från 
jobbet, lagar mat, tvättar, duschar och an-
vänder vatten på många olika sätt.

Kommunfullmäktige beslutar
Det är bara fastigheter öster om ån som 
kommer att kopplas till det nya lednings-
nätet. Det fi nns ju även på den sidan fast-
igheter med egna brunnar, men det kan 
hända att de ändå får fi nna sig i att bli 
kopplade till det kommunala ledningsnä-
tet.

Det fi nns en lag som heter Lagen om 
allmänna vattentjänster, berättar Bram 
Corthals och enligt den är det kommun-
fullmäktige som har att avgöra vilka fast-
igheter som ska kopplas till det kommu-
nala vattnet.

– Tyvärr är det en sådan där lag som 
är lite otydlig och kan tolkas på olika sätt, 
säger Corthals. Men om alla går med blir 
också vattenkostnaden lägre för alla. 
Överklagan kan göras till Länsstyrelsen.

Om någon fastighet ligger utanför det 
område som kommunen tänker försörja 
med vatten, kan det gå att bli medkopp-
lad om man själv gräver sig fram till hu-
vudledningen.

Målet är att projektet ska vara klart 
under detta år, men det kan nog hända att 
det nya vattenverket inte är i drift förrän 
nästa år.

Hela projektet är kostnadsberäknat 
till 8 miljoner kronor.

Dock kom den tilltänkta vattentäkten inte 
till stånd. Nya förslag, tankar, idéer och 
provborrningar i syfte att förbättra det 
kommunala vattnet i Östra Löa presen-
terades då och då under de kommande 
åren, men det blev aldrig något riktigt 
läge att vrida på kranen. För mycket järn, 
för lite vatten, för mycket mangan, inte 
bra si och inte bra så.

Vatten från Vasselhyttan
Men nu tycks det ändå rinna till. Nej, 
det kanske inte blir klart i år, men vi törs 
ändå säga att nu är vattnet på gång. Som 
Löa-Bladet kunde berätta i juni 2019 är 
det nu beslutat att vattnet till Löa ska tas 
från Vasselhyttans vattenverk. En slang 
har lagts i Sörsjön och in i Storån fram 
till reningsverket i Löa och vattenverket 
kommer alltså att ligga granne med re-
ningsverket.
 Det har grävts och borrats och donats 
några månader och nu fi nns vattenreser-
voar, pumpar och allt vad det är som be-
hövs på plats. Nu ska det bara bli ett litet 
rött hus över alltihop. Ett liknande, men 
inte lika stort som reningsverket.

Men innan det nuvarande vattenverket 
på skolgården kan tas bort, måste förstås 
slangen under Sörsjön kopplas i hop med 
vattenverket i Vasselhyttan. En del saker 
har kommit i ordning för detta, men gräv-
ningarna för att lägga ner en fortsatt vat-
tenledning från sjön till Vasselhyttan bör-
jar inte förrän i höst, enligt Bram Cort-
hals på Samhällsbyggnad Bergslagen.

– Det kan gå förvånansvärt fort, kan-
ske på 2-3 månader, säger Corthals, det 
fi nns en grusås där som grävningen kan 
följa eller som man kanske kan borra sig 
igenom, för att föra in ledningen.

Avtal med fastighetsägare?
Enlig Corthals fi nns nu avtal med alla 
fastighetsägare som berörs av grävning-
en. De får ersättning för intrång över 
åkrar och tomter och eventuell fl ytt som 
behöver göras av staket eller uthus.

Detta håller Anders Persson på Kors-
backen inte riktigt med om. Anders äger 
numera också Baggaboda och därmed en 
del mark öster om gamla landsvägen ner 
till Vasselhyttan, just där det är tänkt att 
grävas för den nya ledningen.

Det är 34 år sedan som Löa-Bladet skrev om vattenfrågan för första gång-
en. Då hade saken varit uppe till diskussion under 12 år tidigare. Byn 
behövde en ny vattentäkt och Västra Löa Byalag var berett att avstå en 
del av sin samfällda mark för att ge plats för en sådan. Men dåvarande 
fastighetsägaren av Sandåsen var inte överens med byalaget att marken 
var samfälld. Han hävdade att den tänkta platsen för vattenverket låg på 
Sandåsens tomt.

Handlingar från storskifte och laga skifte togs med till tingsrätt, hovrätt 
och högsta domstolen, men byalaget fi ck så småningom rätt i alla instanser.

Vattenverket blir granne med reningsverket i Löa. De nu färdiga cisternerna (eller 
vad det heter?) kommer att byggas in i ett litet rött hus.Och så småningom ska vattnet 
komma hit från Vasselhyttan via en slang i ån och under Sörsjön.

Men titta bara! Vattenverket är på gång!


