Sommar på Lomviken

Dugnad
Sista helgen i maj var det ett flitigt gäng som tog sig an uppgiften att ordna med veden på
gården, det var Ove, Stor-Po,Llånga Lasse och Ante (var kanske någon mer där) som tagit
med redskap och hjälptes åt med att ta ner björkar ner mot sjön, och klöv, så det blev många
kubik björkved. Ove hade en betesputs med sig och de körde den över alla åkrar, det blev ett
mycket bra resultat som syntes väl även under sommaren.
Sommaren 2020 på Lomviken
Ja hur skulle sommaren på Lomviken bli i år? Vi skulle inte hålla öppet med något café på
gården, men hålla gården levande under Juli. Det tycker jag att vi lyckades mycket bra med!
Juni var väldigt varmt så vi körde sent en natt, lyckligtvis så regnade det.
Det blir många turer med 3 hästar, 10 får, 2 hundar, hela familjen och allt bohag. Alla var
glada över att komma fram, men sen ska hagar byggas och allt lastas av. Fast vi hade
förberett lite 2 veckor innan. Vilken lycka det är att vakna på Lomviken och se djuren gå ute i
hagarna.
Känslan att röja upp gjorde att vi var mycket arbetssamma med att slå gräs, städa, ta fram
vagnar till hästarna, bord på tunet och pyssla den första veckan. Allt för att göra det trevligt
och trivsamt.
Temperaturen ute hade blivit mer behaglig så det var sköna dagar att tillbringa med
hästarna och fåren. Tyvärr så var det mycket knott då det var vindstilla.
Vi utforskade omgivningen för att se om det var sig likt. När gården ligger så nära Norge så
kände vi verkligen av verkligheten med covid-19, för vi har annars för vana att göra turer in i
Norge och allra helst till Femunden.
Vi har en längre tid haft problem med avloppet som sätter igen sig, och så blev det även nu.
Det åtgärdades med att vi fick låna rensband och fick bort proppen. Det är viktigt att ha bra
skjuts i rören för att motverka detta, lite papper och lång spolning var devisen, men främst
att använda utedasset. Det blir mycket handvask med många i huset så det hjälpte också.
Det lite mindre somriga vädret gjorde att det inte blev så mycket badande , men barnen
byggde en flotte som vi tänkte ta oss ut till Storholmen med, tyvärr så blåste det för mycket
för att vi vågade oss på det.
Däremot har det spelats många matcher brännboll, fotbollen har fått sitt och
hinderhoppning, så högt som möjligt på snabbast tid.
Fisken nappade inte så villigt, men nån abborre och gädda blev det.

Det växer många fina blommor och växter runt gården, och det blev ett hav av myrull och
ängsull bakom huset ner mot viken, så vackert. Rabarbern blir enormt stor och vi bakade
pajer, gjorde kräm och min mamma gjorde underbar saft.
Första helgen hade vi mina föräldrar på besök och Veronica och Patrik med Alva och Malte
också. Klas föräldrar och ena brodern kom också de en dag, och det passade bra för då
hjälptes vi åt att hässja det gräs som slagits. Det blev en trådhässja, precis som Klas far Ivar
gjort under sin uppväxt i Drosbacken. Arbetsdagen fortsatte med att stapla all ved som
kapats och klyvts och låg i hög. Pappa snickrade också ett lock till dasset.
Vi belönades av god middag vid långbord ute på tunet.
Jag hade köpt mig en ny häst, Mälker. Honom körde jag in under tiden vi var här, det gick så
bra i miljön där han verkligen trivs.
Det kom flera gånger både turister och ortsbor på besök och var nyfikna, mycket trevligt
tycker jag, och allra helst när de har något att berätta från förr. De turister som var fikasugna
tipsade vi om nyöppnade Annas cafe på hembygdsgården i Idre, (det är ju vårt andra hem på
orten.) Det var väldigt mycket turister på Idre, vilket vi nog faktiskt märkte av lite.
Någon kolsäck har vi sålt, så bra att vi fått swish.
Vi hade surströmmingsskiva i gammelhuset en kväll, och då fick vi besök av Torbjörn
Zackrisson vars far Kent Zackrisson ledde arbete med att rusta upp gården från förfallet på
90-talet. Torbjörn har nog en skatt med dagböcker och många foton på arbetet som pågick
under några år. Torbjörn berättade en del om detta och han har ett intresse och kunskap
som man gärna vill ta del av.
Barnen hade haft någon kompis på besök, men visst ledsnade de ibland och längtade efter
sina vänner. Så när Vivi, Nova och Barbro skulle ta över den tredje veckan så passade vi på
att åka hem och roa barnen med annat.
Vivi och Barbro städade gammelhuset och gav hela huset och gården den härliga stämning
som det förtjänar med långa fina kvällar och musik.
Sista veckan i juli var vi tillbaka, den var lugn och stilla och sista dagarna var bara jag och
Arvid där innan flyttlasset gick hemåt. Vi skulle gärna stannat längre, i synnerhet djuren som
trivs så gott.
I augusti började Agne mfl arbetet med att förbättra vägen in till Lomviken. De har bytt
trummor och tagit bort många förargliga stenar. Det har dikats och lagts på grus.
De har gjort ett mycket bra jobb! Detta utfört genom ideelt arbete och med bidrag från
Särna-Idre Besparingsskog. Det är lite mer kvar att göra.

Nyrenoverad väg
Gammelhuset

Renoverade fönster i

Jag var till Lomviken i början av september och blev överraskad av hur bra vägen nu var.
Jag träffade våra tyska grannar och de berättade att det just då gallrades i skogarna runt om
Lomviken, och de hade även avverkat längs vägen.
Jag plockade igen allt som vi lämnat kvar ute på gården, tog ner staket och takade veden.
Fönsterluckorna på gammelhuset blir uppsatta en annan gång.
Tack för oss kära Lomviken för denna sommar.
/ Kus Hanna, Klas, Astrid, Stina, Arvid och våra djur.
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