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Löa
Hembygdsförening
kan nu äntligen hålla ett årsmöte
på stadgeenlig tid.

Välkomna
till

Löa Bygdegård
söndag 27 mars kl 14.00
Det får bli ett dubblerat årsmöte
för både 2020 och 2021. Men i
övrigt blir det mest som vanligt.
Med val av viktiga funktionärer och lite prat om kommande
aktiviteter.

Snart vaknar hemligheterna ur vintersömnen
Än omges hyttan av snö och is. Det ser inte helt gästvänligt ut. Men en
blek vintersol gör i alla fall vad den kan för att värma upp den. Och visst
finns det hopp om varmare tider. Den kommer i år också. Sommaren och
med den dagar då hyttans nya hemligheter ska avslöjas. Hyttan kommer
att bjuda på en lekfull teatervandring i år också. Barn kommer att få god
anledning att locka med sig sina föräldrar till Löa även denna sommar.
Som förr om åren, men ändå inte riktigt
som förut. Hembygdsföreningens teatersektion har överlämnat projektledningen
till en ny grupp och speltiden är förkortad till två veckor. Men de som gått med
på hemlighetsvandringar förr kommer
säkert att känna igen några ansikten
bland de medverkande. Huvudtanken
är som förut att barnen (och deras föräldrar) ska lära sig något om hur det var
förr. Då på den tiden då järn fortfarande
gjordes i hyttan. Det ska bli såväl roligt
som spännande och allvarligt att försöka
fånga Minnet Som Försvann.

Kulturarbetare och kock
Ny projektledare efter Eva Persson är
Elin Hector, som själv med stor glädje
och förväntan ser fram mot de här teaterveckorna. Elin är född i Sköllersta
och spelade mycket teater som barn. I
det vuxna yrkeslivet har det inte blivit så
mycket teater, men väl kultur och folk-

bildning. Hon har varit verksamhetsledare på kulturhuset i Örebro. Nu bor hon i
Ställdalen sedan två år och är nyutbildad
kock! Mat är också kultur, menar Elin.
Någon teater i Löa Hytta har hon inte
ens varit och tittat på tidigare, vilket naturligtvis inte gör det mindre spännande
att ta hand om det här projektet nu. Stefan Jansson, konstnärlig ledare för Bergslagens Spektakelteater, gav tipset och
Hembygdsföreningens teatersektion och
Elin kom snabbt överens.

Spännande ska det bli att få höra
om planerna för Hyttans Hemligheter, som får en helt ny projektledning till sommaren.
Eftermiddagsfika med hembakt
ska vi hinna med och sedan avslutas mötet med Sol-Lisa.
Den sorgliga pjäsen om Bergsmansdottern som dömdes till
halshuggning efter att ha tagit sitt
oönskade barn av daga spelades i
Löa Hytta 1982-85.
Nu visar vi den förstås som film,
som dessutom finns att köpa i
behändigt USB-format.

PUB MED QUIZ
bjuder Löa Bygdegård in till
lördagen 26 mars kl 19

Luﬀaren skriver manus
Manus skriver i år Anki Färeborg, som
förra året spelade luﬀaren Fargona i
pjäsen som då hette Mysteriet med det
gyllene ägget. Regissör blir Leo Matthis Dickson, som är dramapedagog och
arbetar på kulturskolan i Lindesberg.
Johan Wennman håller liksom tidigare i
ljud och ljus.
(Forts sid 3)

Gulaschsoppa med bröd
Trubadurban står för kvällens
underhållning.
Frågorna börjar hagla kl 21.
Ett informationsblad med kostnader och
anmälan har tidigare lagts i varje brevlåda. Kolla det eller Löabloggen.
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Nya Löabloggen
- nu reklamfri!

Ännu en dag
när världen mörknade
I förra numret av Löa-Bladet berättade vi att för
20 år sedan, när ett nytt nummer av bladet var på
gång, mörknade plötsligt världen. Vi var beredda
att skriva om alla traditionella trevligheter, som
den gångna sommaren hade varit fylld av, när det
oförglömliga hände. Det var inte direkt Löa som
mörknade. Men också här kunde vi i våra trygga
hem sitta och se på tv-bilderna hur kapade flygplan
avsiktligt flög in i de två tornen i Word Trade Center. Det hände i New York, men med den snabba
nyhetsförmedlingen var verkligheten obehagligt
nära även i Löa. Vi ser hur tornen brinner och rasar
ihop och vi skulle snart få lära oss hur tusentals
människor dödades och allt annat förfärligt som
hände efter den 11 september 2001.
Nu är vi redo igen att skriva om trevligheter i
Löa. Inte så mycket om vad som har hänt, eftersom
det varit lite ont om aktiviteter under den rådande
pandemin. Istället kan vi skriva om det som kommer tillbaka, nu när den värsta smittvågen ebbat ut.
(Håll tummarna för att den gjort det!) Glatt tar vi
på oss uppgiften att skriva om årsmöten, pubaftnar,
Löafesten, Hyttans Hemligheter, nostalgidag och
annat trevligt som vi kan få vara med om under den
kommande sommaren.
Då smäller verkligheten till igen! Smäller å det
som värsta! Timme efter timme, dag efter dag fylls
nu tv-skärmen av tankvagnar, soldater, sönderbombade hus och av experter och kunnigt folk av olika
slag som funderar över om Ukraina kan hålla stånd
när ryssarna invaderar sitt grannland. Kommer det
att utvecklas till ett tredje världskrig? Kommer den
galne diktatorn att ta till kärnvapen också? Den 24
februari 2022 är ett nytt datum som vi förmodligen
kommer att minnas många år framöver.
Det är inte roligt att lyssna till och verkligen
ingenting vi vill skriva i Löa-Bladet om. Så vi
struntar i krig och elände nu och fortsätter att leta
reda på glada och goda nyheter i Löa i stället. Sådana är det sällan brist på.
12 mars 2022
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Löabloggen
startades
2006. Aﬀären i Löa hade
precis slagit igen, och
med den försvann en viktig träﬀpunkt i byn. Så
bloggen uppstod, till en
början som ett test, i ett
försök att ersätta de mellan löaborna informella
och produktiva mötena,
som spontant brukade
uppstå, just vid ”ostdisken i aﬀären”.
Det fina i denna by,
var att grundsyftet med
bloggen också snappades
upp av flera kloka och
intressanta Löabor på
direkten. Det skrevs och
diskuterades på bloggen, ibland hej vilt, redan från start. Bloggen tackar särskilt
för många intressanta inlägg från Lars Åby, en viktig och klok
”löabloggare”, när det begav sig.
Löabloggen gick vid årskiftet över till en ny ”bloggportal”
och ett nytt hemsidesystem. Anledningen till förändringen är
främst att nya bloggen nu kan publiceras ”reklamfri”, att läsarna alltså slipper blinkande idéer om allt man borde vilja köpa
och konsumera.
Nya LöaBloggen är öppen för hela världen, att läsa
och till viss del skriva i, direkt via internet. Man behöver varken logga in eller vara medlem för att göra en kommentar på
”klotterplanket”. Vill man däremot lägga in bilder, filmer eller
pdf-dokument, så behöver man vända sig till ”bloggredaktionen”. Skicka material till bloggen via e-post: loabloggen@
outlook.com
”Dom på bloggen” är Susanne Forsberg, Ulrika Ringvall
och Lillemor Ardesjö, ett gäng som har som mission att fortsatt
göra det möjligt för Löabor och andra att direkt kunna dela
information med ”hela byn”, på denna virtuella ”anslagstavla”.
Så länge som ni alla skriver på bloggen, så kommer Löabloggen att ”leva”.
(Gamla Löabloggen kommer att vara fortsatt tillgänglig,
där finns all text o bild från åren 2006-2020, men den kommer
dock ej att uppdateras eller vara aktiv)

Redaktion:
Stina Gottliebsson, Björknäs, 070 676 09 07
stina.gottliebsson@telia.com
Susanne Forsberg, Norrby, 070 473 17 27
norrby.sf@gmail.com
Line Åby Hedenius, 070 281 07 00
linehedenius@hotmail.com
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Ny rektor för skolan
Sedan augusti så har Löa Skola
en ny rektor i verksamheten. Den
tidigare rektorn Anders Nordin
som ställt upp och hjälpt verksamheten finns kvar som stöd
genom sitt engagemang i styrelsen
för Löa Skola Ekonomisk Förening. Verksamhetens nya rektor,
Eva Valtonen, har lång erfarenhet
och kommer senast ifrån en rektorstjänst i Ludvika kommun.
– Under mina 11 år som rektor har jag
haft förmånen att få leda verksamheter
inom olika stadier, från förskoleklass till
årskurs 6 med fritidshem, förskola och
haft ansvar för en specialpedagogisk enhet, säger Eva.
Eva är uppväxt i Kopparberg men
bor sedan många år i Ludvika. Fritiden
ägnar hon och maken åt sitt fritidshus
som ligger vid vackra Norrsjön, där de
tillbringar mycket tid.

Skolans tak fick solceller
på plats under höstlovet och i början av
januari installerades en kompletterande
el-mätare. Därmed kan man tacka solen
för att lamporna lyser och andra elektriska grejer i skolan fungerar. Åtminstone
till en del. Solcellerna bidrar till den el
som går åt i skolan och tanken är att det
(Forts fr sid 1)
Alla funktioner är inte tillsatta ännu,
men klart är att sommarjobbande ungdomar från Lindesberg och Ljusnarsberg
kommer att få delta på något sätt.
Elins första uppdrag som projektledare har varit att söka ekonomiskt bidrag
från olika håll. Hon har inte fått svar från
alla ännu, men hon låter ändå ganska
hoppfull.
Minnet som försvann heter alltså
årets pjäs och Elin hoppas på att kunna
engagera också barnen i publiken på
olika sätt. De brukar ofta komma med

Trivsel och trygghet är grunden
Evas vision är att alla som vistas på skolan ska trivas, känna sig trygga, se positivt på sig själva, sin förmåga och sin
framtid. Detta är även grunden för det
livslånga lärandet och alla barns framtida välbefinnande.
Evas prioritering för verksamheten
är en förskola och skola där man känner
sig trygg och trivs och med en studiefokuserad miljö där det råder studiero och
där man känner att man vill anstränga sig
för att lyckas i skolan och där man känner lust att lära.
Viktigt är också kommunikation med
hemmet. En god samverkan mellan skola/fritidshem/förskola och hem är en
framgångsfaktor i barnens lärande och
utveckling, menar Eva.

Större frihet i friskola
En liten friskola skiljer sig mycket från
den kommunala verksamheten även om
alla skolor lever efter samma regelverk
och läroplaner. En liten skola måste vara
ska sättas upp en informationsskärm, så
att eleverna kan följa vilka dagar solen
har jobbat bäst. Det är naturligtvis så att
mest solel produceras under sommarlovet, då skolan inte används så mycket.
Då kan man sälja el eller spara den på
olika sätt, beroende på vilken typ av
el-abonnemang man har. Det är inte fastställt ännu.
Trollebo ska få solceller under påsklovet. Sedan ska det grävas och läggas
ner kablar, så att skolan och Trollebo kan
förenas i en el-mätare. Då ska man också
besluta vilket el-bolag man ska ansluta
sig till och vilken typ av abonnemang
man ska välja. Det är Löbo som står för
elkostnaderna.
spontana tillrop och varningar om det
händer något spännande på scenen och
det kan gärna uppmuntras.

Historiska och aktuella frågor
Det faktum att människor förr ofta flyttade till Bergslagen från bland annat
Finland, för att delta i arbetet i gruvor
och hyttor kan utnyttjas till mer aktuella
frågeställningar. Varför måste människor
flytta eller fly från sitt land? Vad händer
med minnet när man byter plats? Hur
minns vi vår historia?

mer flexibel och har inte resurser på
samma sätt.
– Min erfarenhet utifrån det första
läsåret på Löa skola är att jag som rektor
har en större frihet i mitt uppdragsutförande och förutsättningarna för det, än
vad en rektor i kommunal verksamhet,
säger Eva. En plattare organisation ger
en mer direkt styrning utifrån läroplansoch skollagsuppdraget, vilket är bra.
Nödvändiga beslut kan tas snabbt med
styrelsen som underlättar för både personal, elever och vårdnadshavare.

Imponerande drivkraft i Löa
Eva är imponerad av den drivkraft och
det engagemang som finns för skolan
och förskolan i Löa, både från personal,
elever och hela byn.
Under en tid av pandemi, ekonomiska
åtstramningar och krav från myndigheter
är det inte helt enkelt att driva en liten
byskola. Att behöva anpassa sig efter
nya situationer är något som blir en vardag. Vi arbetar alla för att skolan ska få
leva kvar och ge barnen i Löa med omnejd en trygg plats i starten av sitt livslånga lärande.
Premiär för årets hemligheter blir lördagen den 9 juli och man spelar sedan fem
dagar i veckan i två veckor. Förhoppningen är förstås att en större publik
kommer nu, när man inte behöver några
särskilda Coronarestriktioner. Publiken
får liksom tidigare gå i grupper till de
olika spelplatserna och när minnet väl är
återfunnet (det får vi väl hoppas att det
blir?) så kan man liksom förr ägna sig
åt lite lek, guldvaskning och utställning.
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reningsverket ser det inte ut att ha hänt
särskilt mycket det senaste året. Inget
rött hus finns på plats bredvid reningsverket och ännu kommer det kommunala
vattnet i Östra Löa från det lilla vattenverket på skolgården.

Ett ledningsschakt är grävt
Bram Corthals berättar dock att det har
hänt en hel del. Ett schakt är nu grävt
från Sörsjön till Vasselhyttans vattenverk. Nu ska vattenledningen bara anslutas till Vasselhyttan och en tryckstegring
komma på plats i Löa.

Ett litet rött hus dröjer ett tag till
Vi har sagt det förut, men har anledning att säga det igen. Ett nytt vattenverk är på gång i Östra Löa. Fast vattenverk är visst inte riktigt rätt
benämning. Det handlar om en överföringsledning med tryckstegring
till Löa. Det vattenverk som nu förser fastighetsägare i Östra Löa med
vatten finns på skolgården. Det är ingen bra plats för ett vattenverk,
det är svårt att inrätta ett vattenskyddsområde runt det, dessutom är
det förhållandevist dyrt att hålla ett så litet verk i gång. Många försök
har gjorts, för att finna en bättre lösning på vattenfrågan i Löa.
Senast vi skrev om det var för ett år sedan. Då fanns vattenreservoar, pumpar
och allt annat som kan behövas i ett vattenverk, förlåt överföringsledning med
tryckstegring, på plats bredvid reningsverket. Grejerna skulle bara byggas in i
ett litet rött hus. Och så skulle det grävas
från vattenverket i Vasselhyttan till Sörsjön och vattnet föras vidare i den slang
som var nerlagd i sjön och ån.

Bram Corthals, projektchef vid Samhällsbyggnad Bergslagen, berättade då
att projektet med grävningar och husbygge skulle vara klart under 2021, men
att det kunde dröja in på 2022 innan allt
kunde tas i bruk.

Varför händer ingenting?
För dem som tar sina hundpromenader
eller annars har anledning att gå ner till

Men Jonas röda dröm är tillbaka

Han fick tillbaka sin röda Ducati 1198
S till slut, Jonas Åby. Det tog ett drygt
halvår, men nu är den hemma igen,
reparerad och hel. Försäkringsbolaget
har betalat, även om Jonas gnäller lite
om för stor självrisk.
Den fantastiska hojen togs hem med
hjälp av släpkärra. Ordentligt fastsurrad
förstås, så att den inte skulle slås sönder
igen, som när tjuvarna tog den. Att köra
den hem, tycket Jonas inte att det var
läge för.
– Jag väntar tills det blir saltfritt. Det
där vägsaltet gör ju att allting rostar!
Lite is på vägen gör ingenting alls
tycker Jonas. Det är mycket roligare att
köra när det är halt!
Men torra fina vägbanor framåt våren
kan nog också locka till att släppa loss
motorkrafterna.

Men osäkert om budgeten håller i år
Det finns många projekt på gång i Lindesberg och några har blivit dyrare än
beräknat och det är osäkert om budgeten
håller för ett rött hus i Löa i år. Annars
blir det genomfört 2023. Innan pumpar
med mera kommer under tak, kan inget
dricksvatten från Vasselhyttan levereras
till Löa. De som väntar på något vått, får
vänta ett tag till.

Vatten finns ändå
Men, påpekar Corthals, det nuvarande
vattenverket på skolgården levererar ju
ändå vatten av godkänd kvalitet.
Så är det förstås, men skolan får inte
borra för bergvärme så länge vattenverket ligger på skolgården, utan får fortsätta och hålla tummarna för att pelletsbrännaren ska hålla ett par år till.
De fastighetsägare som har egen
brunn, men bor i närheten av den nya
ledningen har möjlighet att ansluta sig
till den. Men det är helt frivilligt, lovar
Corthals. Kalkylen på 8 miljoner tror
han också kommer att hålla ganska bra,
även om det kvarstår några delar.
Här blev det en ruta över!
Vi får väl önska

Glad Vår

och påminna om att de här söta
sipporna snart kan ses i Löa också!
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1970-talet. Efter ytterligare ett par ägarbyten och ombyggnader är Petters nu
åter i Mårtensgårdssläktens ägo.

Oviss framtid

Mårten Finneättling köper Petters
Gården Petters i Västra Löa kallas så efter Petrus Larsson, som hörde
till Mårtensgårdssläkten. Petrus far, Reinhold Larsson, var bror till
Per Magnus och Carl Rickard, som var söner till gamle Lars Larsson, farfarsfarfar till Mårtensgårds nuvarande ägare, veterinär Lars Larsson.
Gamle Lars Larsson köpte gården i Västra Löa 1853 och överlät den
senare på sonen Reinhold, som fick lagfart på Kronoskatte bergsmanshemmanet No 5 i Westra Löa by i Ramsbergs socken 1872.
Benämningen Petters är onekligen enklare och försök av senare ägare att införa
det ståtligare namnet Petrusgården fungerade naturligtvis aldrig. För Löaborna
hette gården Petters.

Bröderna Karl och Erik Ardesjö tog över
i början av 1960-talet efter Petrus död.
Carl-Gösta Ardesjö med hustru Karin
renoverade och byggde ut i mitten på

31 mars i år. Enligt det senaste inventeringsresultatet finns det 9,3 familjegrupper (hona med ungar) i Örebro. Därmed
ligger länet över den fastställda mininivån på sju föryngringar, läser vi i tidningen Svensk Jakt.
Man kan förstås undra hur den där
komma tredje familjegruppen ser ut, men
hur som helst har länsstyrelsen bestämt
att en licensjakt ska tillåtas. Licensjakt
tar man till när man vill hålla nere antalet
rovdjur på lagom nivå. Skyddsjakt kan
det bli om någon hungrig katt gett sig på
får eller getter eller andra tamdjur.

Dåligt med spår

Säker i Löa
Skulle ett lodjur få för sig att tillbringa
mars månad i skogarna här runt Löa, så
är det ett klokt djur. Här kommer inga
jägare gå ut i samlad tropp, för att skjuta
ihjäl de vackra katterna. Enligt länsstyrelsen i Örebro får de bedrivas licensjakt
på 10 lodjur i länet från den 1 till den

Jonas Åby har sett lodjurspår över Norrsjön, men de jägare som var med och
inventerade häromkring fann ingenting
som tydde på för många lodjur i Löaskogarna. Rådjur finns det ju, så det är
knappast matbrist som gör att lodjuren
håller sig härifrån.
Petter Larsson, ordförande i Löa Viltvårdsområde, tror att det kan hänga samman med vargen istället.
– Varg finns ju här och lo gillar inte
varg särskilt mycket, säger Petter, och vi
kommer i alla fall inte att samlas till någon särskild lodjursjakt i år.

Mats Larsson, yngre bror till Lars Larsson nuvarande ägare av Mårtensgård,
har köpt huset och ser med spänning
fram emot att få ta det i besittning. Tillträdesdag är 31 maj, men Mats vet inte
än om han kommer att bosätta sig där
permanent.
– Det får framtiden utvisa, säger han
till Löa-Bladet. Som advokat jobbar jag
fortfarande med aﬀärsjuridik i Stockholm. Huset är ju lite stort att bara ha
som sommarstuga och jag kommer förstås att vara där så mycket som möjligt.
Jag har barn och barnbarn som säkert
också är intresserade av en fast boplats
i Löa. Jag har varit i Löa på somrarna
under mest hela mitt liv och min familj
med mig.
Att så fina och välskötta hus är till
salu är inte så vanligt, menar Mats och
gläder sig förstås särskilt åt att när han
plötsligt hittar ett sådant hus ligger det
i Löa!

PERSSONS MAGASIN
Eva Persson sitter inte still, även om
hon slipper mycket av jobbet med
Hyttans Hemligheter i år. Perssons
magasin har ingen ny projektledare,
utan Eva och Carl-Eric fortsätter att
planera och förbättra på olika sätt.
Konsthantverk, utställningar, loppis
och kafé blir det som förut, till glädje
för såväl Löabor som utsocknes.
– Vi gör en hel del förbättringar
inför sommaren och har tagit hjälp
av en konsulent, som föreslagit hur
vi ska förändra lokalerna för att bättre kunna visa upp alla varor, berättar
Eva och vi sätter in en spiraltrappa
i Vita stugan, så att vi kan utnyttja
övervåningen till kafé
Den 2-3 juli ska Perssons Magasin bli en av kulturglimtarna i Ljusnarsberg med omnejd. Och trädgården är anmäld till ”tusen trädgårdar”,
som ska visas den 3 juli.
Från 4 juni kommer magasinet
vara öppet under helger fram till midsommar. Därefter öppet onsdag till
söndag till 14 augusti och sedan helger igen till 4 september.
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Hall på gång!
Jodå, padelhallen är på gång. Men
den kommer inte att placeras nere
vid västra sidan av idrottsplatsen,
nedanför Starks hus, som det från
början var tänkt. Där fick sportklubben bygglov för hallen, men när det
visade sig att grundförhållandena var
så dåliga att pålning för 600 000 kr
extra skulle behövas tänkte man om.
– Så mycket extra vill vi inte betala, säger Anders Ericsson och berättar att planerna nu är att bygga hallen på den åker
där man brukar ha parkering för Löafesten. Fast den ska ligga så långt ner mot
skogen som möjligt, så att det finns plats
för parkering också.
Stadsarkitekten tycket väl att placeringen nere mot löparbanorna hade varit
mer diskret för ett så pass stort hus och
något har det tagit emot att ge bygglov
på produktiv åkermark. Vilket väl åkern
är bara i teorin, Löa Sportklubb som äger
marken odlar inte så mycket. Men nu är
kringboende iallafall tillfrågade och har
givit sitt medgivande och Anders räknar

Inte riktigt, men nästan så här kan det kanske komma att se ut när padelhallen står färdig på
sportklubbens åker, där parkeringen för Löafesten brukar vara. Fast det ska bli röda väggar
och vita knutar.

med att bygglovet ska vara klart den 16
mars.
Röda väggar och vita knutar, som de
flesta andra hus i byn, men någon liten
stuga blir det inte. Hallen kommer att
bli 14x24 meter och 10 meter hög. Där
ska inte bara finnas plats för padel, utan
också för volleyboll och annat. Dessut-

om kommer det att bli en klättervägg för
skolbarn och andra, som inte har något
emot att göra sådant som är helt uppåt
väggarna.
Bordstennis och badminton kan i
väntan på att hallen blir klar spelas i bygdegården.

Hanna vill ha äpplen som hon pallar för
Hanna Ericsson gillar det naturliga och äkta. Hon vill äta det som
odlats och växt på ”normalt” sätt,
utan konstgödsel och besprutning
och utan genmanipulering och
mixtrande av olika slag. Såsom
frukt, bär och grönsaker alltid
växte i farmor och farfars trädgård hemma i Löa.
Men Hanna, som alltså är född i Löa
(dotter till Pär och Lena Ericsson), menar
att sådant är inte så lätt att få tag i numera. Frukt och grönsaker som man köper i
aﬀärn eller på en plantmarknad är oftast
manipulerade på något sätt. Vindruvor,
apelsiner och vattenmelon utan kärnor är
inte naturliga, utan manipulerade.
– Sådant köper jag aldrig, säger Hanna och berättar att även honung kan vara
onaturlig. Det är inte alltid flitiga bin
som samlat nektar och tillverkat honung,
den kan vara framställd på ett lab också.
Hanna har många vänner runt om i världen som alla har insikten (inte åsikten)
om att sådant inte alls är lika nyttigt som

det som fått växa av naturens egen kraft.
Vill man leva friskt och länge ska man
hålla sig till det naturliga.

Internationell frösamverkan
Sju av dessa internationella vänner har
nu bestämt sig för att tillsammans verka för att gamla goda sorter av frukt
och grönsaker, rotfrukter med mera ska
sparas och kunna återskapas. Ledaren
för det här gänget finns i Spanien och de
övriga bor i England, Skottland, Norge
och Sverige. Tanken är att man ska samla och spara frön från gamla sorter och
sedan kunna dela med sig så att dessa
sprids över världen.

Fina gamla träd i Löa
Hanna och en tjej i Skottland har nu fått
äppelträd på sin lott. Hanna, som bor i
Kopparberg, tänker sig förstås att gamla
fina äppelträd lätt ska gå att hitta i Löa
och hon hoppas nu att hon ska få kontakt med dem som har äppelträd från
1940-talet eller ännu tidigare på sin gård.

Jag vill gärna komma och hälsa på trädet, så att jag ser hur det mår och växer,
säger Hanna, och till hösten sedan vill
jag köpa ett kilo äpplen. Då kommer jag
att ta hand om kärnorna och sedan skicka
dem till vår ledare i Spanien. Det är därifrån som vi sedan kommer att kunna
skicka fröer av många olika slag till dem
som vill ha.
Äppelträden ska inte ha varit manipulerade på något sätt och naturligtvis inte
besprutade. Sådant skadar inte bara träden och frukten, det är ju dessutom miljöfarligt! Och inte minst farligt för den
som håller i sprutan. Hanna hävdar att
det finns belägg för att människor som
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Gonzo är stolt över sin snabbåkande lillhusse, som fick VM-medalj i guld i franska Vars i januari i år.

Ibland går det fort att bli världsmästare
Det går utför för syskonen Persson. Snabbt utför. De kommer
upp i fart på en bra bit över 100
km/h och då kör de ändå inte bil.
De står på skidor! Rakt utför en
brant backe i denna hiskeliga fart.
Det är sådant som kallas speedski.
Vi har berättat om dem förut. Mathilda
blev svensk mästarinna i ungdomsklassen redan som 13 åring. Lillebror Victor
var då 10 år och kom fyra bland de unga
herrarna. Tre år senare fick Löa-Bladet
anledning att gratulera Mathilda igen, då
hon hade vunnit guld i junior-VM i denna fantastiska sport.

Skidåkning som skolämne
Nu är det dags för en segerintervju igen.
Victor vann, när junior-VM gick i franska Vars i slutet av januari i år. Victor har
ägnat sig åt besprutning inte ruttnar lika
fort som andra om de jordbegravs!
Om detta är negativt eller positivt
kan man kanske diskutera och man lär
väl i vilket fall som helst aldrig få reda
på hur det går för en själv om man skulle hamna i detta eventuella läge? Men
innan det hunnit så långt kan man bidra
till att lite nyttiga äppelfröer sprids över
världen.
Den som vill hjälpa Hanna med detta
kan kontakta henne på tel 076 546 87 53
eller hericsson888@gmail.com

hunnit bli 18 år och låter inte skolarbetet
ta upp onödig tid från skidåkningen. Han
går på Stjerneskolan i Torsby, idrottsgymnasium med alpin inriktning.

Skicross inomhus
Det finns många goda skidanläggningar
för utförsåkning i Värmland, men skolan
förlägger gärna några träningsveckor i
Norge också. I Oslo finns till och med
en inomhusanläggning för skicross, med
lift och backe och alltihopa. Om vi ska
tro Victor. Och det ska vi väl? Speedski
hör inte till de vanligaste sporterna på
skolan, så Victor tränar en del skicross
också. När fyra åkare kör samtidigt nerför en mycket guppig backe.

Lite ont att ramla
Det var Matihlida som ”tvingade” Victor
att testa speedski en gång och det blev
uppenbarligen ett lyckat test.
Det går fort, det gör det. Men Victor
menar att det inte är farligare än att åka
slalom. När man inte behöver svänga
är risken mindre att man ramlar. Gör
man det ”kan man få lite ont”, men man
kraschlandar inte heller utan fortsätter
att glida utför i den släta backen i den
gummidräkt man har på sig.
Victor kom upp i en hastighet på
144,35 km/h. Seniorer i världsmästarklass kommer upp i över 200 km/h. Tiden
mäts mellan två punkter i backen och det
är alltså hastigheten just där som räknas.

Längdåkning lockar inte
När Victor har sportlov och är hemma i
Löa blir det inte så mycket skidåkning
av. Längdskidor är inget han är intresserad av. Men när skolan börjar igen åker
skidorna på förstås. Sedan väntar SM och
en världscup i Idre. Man kan väl tänka
sig att Victor tänker fortsätta att speedskia någon gång också efter studenten
nästa år. Men någon professionell idrottare räknar han inte med att bli. Speedski
är en alldeles för liten sport. Den har varit med i OS en gång, men togs bort igen,
för intresset var inte tillräckligt stort.
Hans framtidsdröm är istället att bli
skidguide i Alperna. Det finns väl trevliga skidanläggningar i Sverige också,
men Victor känner mer för ett jobb utomlands. Under några år i alla fall.

Diabetes inget hinder
Det ringer och Victor skyndar sig att
hämta telefonen. Den ville bara berätta
att den inte hade rätt kontakt med blodsockermätaren! Victor har diabetes och
med en mätare på axeln, får han av telefonen besked om när det är dags att
ta en ny insulinspruta. En sjukdom som
inte hindrar snabba utförslopp särskilt
mycket.
Det är ju inte särskilt ansträngande,
säger Victor. Ett par stavtag för att komma i rätt utförsposition och sedan bara
någon sekund till. Men Vasaloppet skulle jag aldrig orka med.

Medlemsavgift 2022
Nej, det blir ingen ändring i år heller. Medlemsavgiften till
Löa Hembygdsförening har varit
75 kr för enskild
och 150 kr för familj
i mer än 15 år. Så får det bli i år med.
Vill du vara med och stötta byarkivet, Löa-Bladet, promenadslingor i byn och andra hembygdsaktiviteter får du gärna
sätta in avgiften på
bankgiro 133-0331 eller
swisha till 123 597 90 91
Glöm inte namn på dem medlemsavgiften gäller!

Vill du driva hyttkaféet
under hemlighetsveckorna?
Hembygdsföreningen har tillstånd från kommunen
att ha servering vid hyttan.
När besökarna gått teatervandringen har det varit populärt
att stanna vid kaféet i hyttkontoret och smörja kråset med
pannkaka, varmkorv, glass eller kaﬀe och kaka. Är du intresserad kontakta Margareta Gustafsson 070 278 40 52

Mer att se fram emot
Löa
fiskevårdsområde
håller årsmöte
Söndag 3 april kl 11
i Löa bygdegård
Efter mötet bjuds det på
kaﬀe och tårta
Välkomna!

Dalvikskvarn
håller öppet på
lördagar kl 10-12
från den 9 april

Löafesten

kommer att hållas
28 maj i år

Nationaldagen
kommer att firas
vid Löa hytta kl.16
Packa picknickkorgen
och kom! hälsar
Löa kultursällskap!

Midsommar

någong stång, sång och
dans blir det säkert i år
också. Men det är inte
bestämt än vem som
kommer att hålla i det.

Kom igen nu så går vi!
Det har inte varit helt lätt att promenera i Löa under en tid,
även om här finns trevliga skogsvägar och utmärkta promenadstigar. Halkan har varit ihållande. Vita stigen forscerades
bäst med hjälp av långfärdsskridskor ett tag. Men Gumman Tö
brukar ju segra till sist och det gör hon nog i år också.
Så om någon får lust till en vårpromenad
kan vi rekommendera en tur på den nyligen utmärkta gröna stigen. Start vid hyttan. Upp till
kraftledningen, följ den en bit över Blackberget
och så ner igen, för att gå i mål straxt ovanför
skolan. Drygt tre kilometer.
Den vita sigen (grå på kartan) kan som synes variera i längd beroende på om man går
längs ån eller tar en sväng runt Kanaans land också. Den blå
har inte fått några stolpar och pilar än, men de kommer.

Löiaden

hoppas vi på. Den brukar
hållas första lördagen efter
det att skolan börjat någon
gång i augusti.
Med allehanda idrottsgrenar
för allehanda åldrar.

Nostalgidagen

Motorintresserade kan se
fram emot fina gamla bilar
och härliga hamburgare
lördagen 3 september

Speedski PS

I pressläggningsögonblicket
nås vi av nyheten att Victor
Persson vann också junior
SM i speedski som avgjordes
i Sveriges brantaste backe i
Idre. Victor kom upp, eller
snarare ner, i en hastighet av
157,44 km/h.
Storasyster Mathilda åkte
till sig en bronsmedalj i seniorklassen med en fart av
168,12 kilometer i timmen!

