LOMVIKSGÅRDEN I SOMMAR
Elin, Irene och Pål var de första på Lomviken denna sommar, de hade fin hjälp av Terje och
hans familj med allt som ska göras inför sommarcafe. Städa, göra fint, baka mm.
Det gjordes i ordning för 3 fjällkor från Stig, 5 kyllinger fra Terje och 4 sauer och 4 lamm som
lånats från Drevsjö. Det är problem med avloppet !
I gammelhuset har det varit en ny fotoutställning av Björnar Morönning som invigdes första
söndagen.
Elin och Irene fick sällskap av Arild på Lomviken. Det är mycket varma dagar och torrt som ni
alla vet, därav lite med vatten i brunnen. Så alla djuren får vatten från sjön.
Under veckan är det bara Elin med hundarna som sköter sysslorna men får snart sällskap av
Monica och Terjes 2 döle.
Irene och Arild kommer tillbaka under andra cafehelgen och tar över från Elin som ska hem.
Under söndagskvällen kom 7 karer som gått i femundsmarka och beställt övernattning.
Irene får besök av barn och barnbarn under veckan, mycket bad, fiske och utflykter.
Stor-Po kommer och skall träffa Linnea från länsstyrelsen, de pratar om att måla boningshuset
och en del annat under de 2,5 timmar hon var här. Sigurd och Veronica med Hedda och en till
jänta är också in på besök en dag. Avloppsproblemet avhjälpas med rensning av rör och
slamtömning.
Cafehelg igen, Lill och Vivi kommer under lördagen och sedan även Stor-Po och Viola för
hantverksdagen på söndag.
Nästa vecka är Vivi husmor på gården. Hon får besök som är till stor hjälp då åskan dundrar
och strömmen går. Åskan har slagit sönder elaggregatet ! Terje kommer med ett av sina så
länge och även med nya våffeljärn och kaffebryggare, det ett resultat av att Stor-Po sett att
det inte varit lätt att hinna med att servera gästerna med det vi hade.
Det kommer 2 övernattningsgäster som har anknytning till gården. Full fart med
våffelservering, visning av gården och musikunderhållning under helgens café.

Under lördagskvällen kommer Klas, Hanna, Patrik och Veronica med barn, hundar och hästar.
Vivi,Trond och Aud-karen åker under söndagen. Brunnsbergarna har hand om gården den
sista veckan av cafesommaren. Det är en underbar vecka då vi får besök av goda vänner ur
föreningen under hela veckan. Största glädjen är för barnen då Oddbjörn och Hege med barn
kommer förbi på sin väg till sommarturen. Varmvattnet är mycket rostbrunt och det blir ingen
ändring av det trots att vi spolat ur tanken. Varmvattnet kopplas ur och vi får klara oss med
bara kallvatten, inga problem denna varma sommar ! Lomviken är ett paradis för barnen där
de springer fritt och gör precis vad de vill. Mycket fiske och bad, cykling och gos med alla
djuren.

Det blir flera turer på Norgestigen, runt sjön, med häst, till fots och på cykel. En dag gjorde vi
en utflykt i ån, den var ju så torr! Mycket spännande, vi hittade laguner att svalka oss i under
mycket skratt.
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Vi har även varit till Elgå och gjort en tur med Femund ll, så fint ! Blockudden besökte vi igen
och såg den nya fina utställningen. Det blev många turer till Drevsjö för att handla inte minst
glass! Vi hade en fin dag vid Femundsänden där vi badade, det var säkert under 20 grader
med så underbara stränder och det klara vattnet.
Inför cafehelgen vet barnen att det är dax att baka och det har vi gjort med glädje. Barnen vet
också att det är gammeldags kläder som gäller de dagarna och ingen cykling på gården då.
När veckan var slut kom Terje och Monica för att ta hem alla djuren. Ingen kalvning hade det
blivit trots att så utlovats !
Varmvattenberedaren har vi i samråd med en rörmokare konstaterat att den rostat sönder
och den behöver ersättas.
Patrik, Veronica, Alva och Malte åkte hem på söndagen, Klas, Astrid, Arvid med hundarna på
tisdagen. Hanna och Stina stannade kvar med hästarna som ska gå på bete ett tag till. Hanna
börjar med målningen av salningar inne i gammelhuset så det ska vara klart tills de nya
innanfönstren kommer på plats. Vi blir kvar några dagar tills alla fönster blivit målade 1 gång.
Och lämnar sedan hästarna nöjda kvar.
Vi har alla bidragit med någonting som har behövts åtgärdas på gården under sommaren, från
minsta hasp till större projekt. Det är ju så på en gård.

Bågarna till innanfönstren har Selja snickeri gjort och Fabrikörn, Erik och Pål har passat in dem
och satt lister i salningarna mm. Det gjordes under några dagar i september på Lomviken i
sällskap av Fabrikörskan och Kristina som håller i projektet. Bågarna målar Hanna hemma i
garaget och när de torkat ska selja snickeri sätta i rutorna och så ska Hanna måla kittet. Sen är
de redo att sättas in, och detta måste göras innan 1 november för att vi ska bli godkända av
länsstyrelsen. Kristina och Hanna har kontakt med Hans som är kontrollant under projektet
och han ska godkänna resultatet.
Caféet har gott bra och är mycket uppskattat, dock har det varit färre besökare i år. Vilket nog
beror på det fina, varma vädret.
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Det vart trots allt en liten dugnadshelg 21-23 september. Tone och Irene kom till Lomviken
fredag kväll och Klas, Hanna, Astrid och Arvid under dagen på lördag. Irene och Tone har
plockat ner tråden i hagarna, lagt på plåten på veden till milan, röjt och fixat både ute och
inne. Klas hade en ny vattenberedare med sig, som vi dessvärre inte kunde installera men vi
bär ut den gamla kunden och bar in den nya och Klas förberedde för en rörmokare så mycket
det gick. Hanna påbörjade den andra strykningen av fönstren invändigt.
Vid pennan Kus Hanna

VINDUENE PÅ LOMVIKSGÅRDEN
Fönsterrenoveringen klar
Nu äntligen är fönsterrenoveringen klar. Det har tagit två och ett halvt år och varit mycket skrivande
och möten, för att få till med länsantikvarier, ordna hantverkare och få loss pengar. Jag har en pärm
full med papper med bl.a. instruktioner för hur varenda enskild fönsterbåge ska behandlas.
Vi hade turen att få tag i två mycket bra hantverkare från Rommehed Byggnadsvård och Snifix som
lagt in hela sin själ och kunnande i renoveringen. Så i sommar har vi haft plast för fönstren men nu är
allt klart och huset har verkligen fått sig ett ansiktslyft.
Jag hoppas verkligen att medlemmarna i föreningen förstår och inser värdet av allt jobb som lagts
ner till nytta för bygden, gården och föreningen.
/mvh Kristina Sundin
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Dalarna Femund Forkörarförening vill passa på och tacka alla medlemmar och
vänner som har stöttat oss i vårt arbete med att bevare forkörarkulturen. Vi önsker
nya medlemmer välkomna ! Ta gärna kontakt med någon av oss !
Mer info på www.dalarnafemund.com
Formann:
Nestformann:
Sekretær:
Kasserer:

Sigurd Svendsen
SvenErik Johansson
Anette Eklund
Wenche Svendsen

+47 40 01 9822
+46 280 230 63
+ 46 706809447
+47 93053508

Styremedlemmer:

Ulrika Nylund
Pål Rönning

+46 706 90 81 71
+47 72 41 0280

Vara

Jonas Wikdahl
Ingvild Arnesen

+ 46 730598302
+47 91589 633

Sverige:bankgiro: 5531-5436

Norge: Tolga sparbank kto: 1885 10 95523
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