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När det tar HUS i helsike...
Sedan vi gav ut förra Latorpabladet 
har mycket hänt. Stadsbyggnadskon-
toret vill inte diskutera tomt förrän vi 
kan presentera en kalkyl för byhuset. 
Vi tänkte tvärtom; först en tomt och 
därefter samla traktens krafter runt 
ett byggprojekt. Önskemålet om en 
samlingslokal för gammal och ung, 
för fester och kreativ samvaro, som 
arbetsplats och café mm kvarstår. 
Tornet med glasveranda och utsikt 
över slätten…

Frågan om en samlingsplats kom 
dock i bakgrunden när Svenska 
Skifferoljeaktiebolagets planer på 
provborrning i bl a Latorp aktualise-
rades i början på sommaren. ”Nätver-
ket mot exploatering av alunskiffer 
i Närke” bildades med Sköllersta 
som centrum för motståndet. Där 
har man en rymlig samlingslokal 
och där har motståndarna samlats 
för strategiska möten och fördelning 
av arbetsuppgifter. I Latorp har vi 
samlat namnunderskrifter och skrivit 
insändare. Vi är BERÖRDA av det 
undersökningstillstånd som givits! 
Risken finns att alla positiva förslag 
och verksamheter i Latorp får ligga i 
träda medan tid och ork används till 
motstånd. Det är INTE bortkastat ar-
bete, utan verkligen riktat mot framti-
den; försvara grundvatten och övriga 
livsbetingelser där vi bor – men det 
vore önskvärt att energin fick gå till 
annat! När ”Makten och Marknaden” 
kastar lystna blickar på en liten ort, är 
det lätt hänt att VANMAKTEN tar ett 
grepp om oss vardagsbetungade. Det ur INNEHÅLLET
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Fågelcykelbingot...
...genomfördes av ca 20 glada människor, i blan-
dade storlekar. Fågelkunskapen syntes god då 
de flesta lyckades få bingo. Framme vid Södra 
Tysslingen väntade en härlig stund i vårsolen 
tillsammans med guide ifrån Stiftelsen Tysslin-
gen samt korvgrillning. Alla verkade nöjda över 
evenemanget och flera önskade fler liknande ak-
tiviteter. Jag är öppen för förslag och samarbete. 
Kanske en klassisk tipspromenad i höstskogen?          

Ewa Kummelås, 296 067
I sikte den 14 maj 2005

ska vi bekämpa med alla medel! Följ 
utvecklingen via vår hemsida och 
www.skollersta.nu.

Låt det ta ”hus i helsike” och kom 
med förslag om ett ännu bättre 
 Latorp! Hur? Vi börjar med en 
Utvecklingsträff den 23 oktober i 
skolan. Vi har tänkt oss att vi ses i 
intressegrupper och diskuterar vad ni 
vill med Latorp; småbarnsföräldrar, 
trädgårdsintresserade, häst-, hund-
ägare, IT-intresserade, skiffervänner, 
småföretagare, tonåringar…  Vi avs-
lutar med storgrupp och samlar ihop 
våra idéer till en plan för framtiden. 
Allt är möjligt, en del saker tar bara 
lite längre tid...

Styrelsen

Under våren ordnade 
Ulrika Hafström ett 
välbesökt Musikcafé 
i norra Latorp. De 
lokala musikanterna 
fick förstärkning från 
Rumänien. Ett brödra-
par gatumusikanter 
hade fått husrum hos 
Härdnes och roade både 
sig och oss i Hagby. 

Naturvandringen var också 
lyckad, att vi har en sådan flora och 
fauna inpå knuten…Vi var många 
som lyssnade till Mats Rosenberg.

Ulrika planerar för ytterligare en 
Kulturfyr – ordets. Det kan bli  
berättarkväll, poesiafton eller förfat-

tarbesök… kanske fördelat mellan 
barnaktivitet och vuxenafton. Har du 
idéer, kan tänka dig bidra eller bara 
nyfiken hur långt planerna kommit 
– ring Ulrika, 296 207 och håll koll 
på anslagstavlor eller webb.

Ewa Overmeer, 296 527

Har du missat medlemsavgiften? 50 kr för hushåll och 100 kr för förening. Betalas till Latorps byalag, pg 61 88 49-4

Vem vann konsthanverken?
Jo, det gjorde...  forts sid 2

Äntligen! 
Spaden är på 
väg ner i backen 
för vårt hus på 
Sri Lanka. Det 
har tagit tid att 
få till stånd bygget beroende på den 
rådande korruptionen. Vi vägrar 
betala mutor, vårt projekt ska vara 
transparent och då får det ta tid. 

En erfarenhet från vår resa till Sri 
Lanka är att saker tar tid och mycket 
handlar om kontakter; via min väns 
kusins svägerskas  … forts sid 2

Planerad hustyp

Hus på Sri Lanka 



En hedersmedlem 
har gått ur tiden 

Egon Ihrstedt, 84 år, 
har avlidit efter en tids 

sjukdom. Egon satt i LIFs styrelse i 
28 år, 1946-1974, en erkänt duktig 
domare som alltid ställt upp för före-
ningens bästa och alltid med humöret 
i topp. 

Peter Cronarp  

Full fart i Elim
För över 20:e året i rad 
startade “höstsäsongen” 
i Elim med ett läger i 
Klacka Lerberg. Ca 60 
latorpare, såväl unga 
som lite äldre, hade en 
spännande, rolig och in-
nehållsrik helg inte bara i 
underbart väder utan också i under-
bar Bergslagsnatur.

Höstens gudstjänster har varit 
mycket välbesökta och barn och 
ungdomsarbetet kör på med “full 
gas”. Tonår förbereder sin Kinaresa 
i januari med ett antal arrangemang 
där man jobbar in pengar. Så om det 
knackar på dörren och en okammad 
tonåring står där och frågar efter t.ex. 

Övergångsstället nedanför skolan
Två av de farligaste trafikmomenten 
för barn är avstigning av buss samt 
korsning av bilväg. I mitten på 
1980-talet inträffade en svår olycka 
i Linköping vid en busshållplats. Ett 
barn skadades allvarligt och tvingades 
amputera bägge benen. Linköpings 
kommun har sedan dess valt att 
smalna av ca 40-50 busshållplatser 
som karakteriserats av många fordon 
i kombination med många barn.

Övergångsstället nedanför skolan 
korsas dagligen av många barn till 
och från skola och dagis. Sikten är 
begränsad, och många fordon håller 
inte hastighetsbegränsningen 30 km/h 
dagtid.

Byalaget har av detta skäl skrivit 
brev till ansvarig tjänsteman på kom-
munen för att få till en säker trafik-
lösning vid övergångsstället nedanför 
skolan.

Jonas Ludvigsson, 296  318

Husmodersföreningen
En septemberkväll träffades 
medlemmar ur Tysslinge 
Vintrosa Husmodersförening 
Hem och Samhälle. Vi fikade 
och pratade gamla minnen 
från 45 års verksamhet och 
kom fram till att vi vill nog 
ses igen om ett år. Förenin-
gen upphörde 1998. 

Berit Storm, 296 334

forts ...skolkamrat hamnade vi på de 
mest fantastiska platser. 

Min gamle lankesiske vän, Ravi, 
som numera bor i Dubai och jobbar 
som revisor där, har besökt Sri Lanka 
för att ordna med projektet. Huset 
kommer att byggas i Udumulla, ca 
10 mil söder om Colombo, alldeles 
vid kusten. Ravi berättar att det är 
en liten buddistisk by med en tydlig 
och vänlig struktur. Inkomst kommer 
från fiske, kalkbränning, reptillverk-
ning och småskalig odling. De flesta 
husen förstördes vid Tsunamin och 
nu planerar vi tillsammans med andra 
donatorer att bygga upp 55 hus. Ravi 
och hans grupp tar ansvaret för 15, 
varav vi bekostar ett. Vår koordinator 
Kushil, skolkamrat till Ravi, har lång 
erfarenhet av bistånd; byggt hus och 
ett bycenter med en kvinnoklinik, 
skola, bibliotek mm. Vi har fullt för-
troende för att honom. 

För 3500 dollar får vi tomt, hus 
inkl möblemang. Vi har ännu inte 
fått ihop hela summan men nu när 
vi har ett konkret mål tror jag att 
ni gärna bidrar med en extra slant 
till Bg 5104-3982, eller hur? Har ni 
möjlighet att sälja ett lotteri (vi har 
priser) eller ordna någon insamling, 
loppis e dyl och vill ha mer info – hör 
av er. Jag avslutar som Kushil gör i 
sitt brev ” Nothing multiples so much 
as kindness”.
Ewa Overmeer, 296 527 mer info på; 
www.unconditionalcompassion.com

tomflaskor - så gör gärna en insats 
- och bidra till att möjliggöra denna 
resa. Att få ett internationellt intresse 
och förmånen att träffa ungdomar 
från andra kulturer är oerhört beri-
kande. Det skapar oftast ett livslångt 
intresse för hur andra människor på 
vår jord har det. Det är nog något vi 
måste lära oss förstå - om vi skall ha 
en framtid på denna vår jord.”

Christer Fahlström, 296  300

Violinistteckningen av Magdalena 
Eriksson vanns av Solweig Thorsell, 
grattis! Camillas vack-
ra akvarell från Fårö 
gick till Eva Forsberg 
och Solweigs arm-
band fick jag. Zetter-
mans inramade guckusko vann Anita 
Nyström och Monicas tryck, Kapel-
let, finns nu hos Ylva Knutsdotter. 
Vinnarna har vi förhoppningsvis fått 
tag i när ni läser detta.

Tack Magdalena Eriksson, Camilla 
Johansson, Monica Sahlin, Ingalill 
Zetterman och Solweig Thorsell för 
era frikostiga bidrag till lotteriet och  
Sri Lanka projektet. 

Dragningen sköttes av initiativta-
garen, Magdalena Eriksson.

Ewa Overmeer, 296 527 

Några har flyttat från Latorp, men återsamlas 
gärna när Berit kallar till träff

Konsthantverksvinnare

Barnmat
I våras hade vi en inspirerande träff 
med information av Ulrika Haf-
ström, om hur man lagar den allra 
första maten åt våra små. Vi har för 
avsikt att göra en liknande träff under 
hösten. Nu inriktar vi oss på när hela 
familjen äter samma kost. Det finns 
redan en lista på intresseanmälningar 
och är du och/eller någon bekant 
intresserad meddela då mig, och håll 
utkik efter vidare information på 
byns anslagstavlor.

Ewa Kummelås, 29 60 67



F:a VÄRME-teknik
Värme - Vatten - Sanitet
Per-Erik “Pekka” Jansson 
294 388, 070-6967 764

Lokalproducerade ägg
Direkt i äggbod. Irvingsholm.

ELoMER AB
Din lokala installatör för el-, tele- 
och datanät samt för värmepumpar.
Lars Johansson
070-2905 438, 296 583, 6110 028

TUVAN’S Bil & Plåt
Plåtarbeten, reparationer, div monter-
ingar både ut- och invändigt. Service. 
296 173, 070-7226 255 Jonas

Kilsbergens ved
Ved, vedmaskin uthyres 
Anders 296 177, Ulrik  296 328
Hyr släpvagn i Latorp
F:a Anders Danielsson
296 177, 070-4434 971

INDUSTRITRYCKERIET trycker 
Latorpabladet och:
Foldrar
Broschyrer
Brevpapper
Kuvert
Visitkort
Orderblock
Tel: 6117 508 www.intryck.com

Tysslinge Hobby & Hantverk
Försäljning; smycken och material. 
Kurser; påtning, vikingasmycken.
Solweig Thorsell  296 298, 070-9582 410

Lekebers Sparbank sponsrar  
Sri Lanka projektet

Byalagets produkter 
 Kassar, T-shirts (röd, 
svart, blå), mössa, 
provsticka, Beate 
Christinefolder, finns 
hos Alf E, 296 223 

och Ewa O 296 527. 
Foldern finns även hos författaren 

Jörgen Stenlund, 296 465.

Ungdomsgården som pågått under 
flera år ligger nere sedan i våras, av-
vaktande efter vidare intresse. Både 
antalet ungdomar och ledare behöver 
stärkas innan det är aktuellt med en 
nystart. Vid intresse tag kontakt med 
Johanna Gennel, 100 550.

Berit Storm är sin vana trogen och 
håller i Bingo på måndagar kl 14. 
Öbos kvarterslokal, Bergavägen. Jul-
gröt med underhållnig blir den 8/12.

Kilsbergskamraterna-Rehabilitering 
skrittar fram. Det projekt Sven 
Frostenson initierade, myndigheterna 
modifierade och Mål3-pengar delfi-
nansierar, är under uppbyggnad. Här 
finns plats för fler häst- och rehabili-
teringsintresserade. Kilsbergskamra-
terna har börjat en intensiv fortbild-
ningsperiod för att senare kunna ha 
utbildning i egen regi.

När kommer BOKBILEN?
Bokbilen är Örebro kommuns rullande bibliotek. Här kan du välja bland 
tusentalet böcker för alla åldrar. Du kan även låna tidskrifter, böcker med stor 
stil samt kassett- och CD-böcker m.m. Om Du vill beställa böcker gör Du det 
genom att kontakta bokbilsavdelningen några dagar före. Bokbilen besöker 
Tysslingeområdet var fjärde vecka och i höst finns fyra hållplatser som får 
besök följande torsdagar;  6/10, 3/11, 1/12
Egersta, Fridhem kl. 16.20 – 16.40
Tysslinge, Tysslinge kyrka kl. 16.50 – 17.20
Latorp, Bergavägen kl. 17.30 – 18.15
Vintrosa, Vintrosa kyrka kl. 18.30 – 19.00 
 
Har Du synpunkter på bokbilens verksamhet eller vill fråga om något?  
21 61 44, 070-259 59 52 bokbilen@orebro.se www.orebro.se/stadsbibliotek

Midsommar
Det var solsken under mid-
sommarfirandet i år. Mina 
ungar påstår att de inte kom-
mer ihåg att det någonsin 
hänt, är det verkligen så illa?

Firandet gick enl tradition; 
Micke ordnade musiker, 
Christer höll i dansen, Ca-
rina och Rikard skötte fisk-
dammen och jag ansvarade 
för lotterierna med  hjälp av 
unga lottsäljare. 

Nästa år ska vi ha en lekledare också, en som ser till att vi kommer ihåg att 
åtminstone ha dragkamp mellan nord och syd - om lekplatsen alltså. Tack 
alla ni som hjälpte till, ni som fixade priser och köpte lotter! 9 500kr till  
Sri Lanka-kontot.        Ewa Overmeer, 29 65 27

En maffig parad, avgång från Niemis mjölkhus

KORTISAR
Missa inte chansen att vara med och 
utveckla ditt Latorp - den 23 okto-
ber kl 18 ses vi i skolan. Ingen kan 
göra allt, alla kan göra nå’t. Ju fler 
kockar desto bättre soppa!

Restaurangchansen = ät 2 betala 
för 1  Häftena kostar 200kr och 
en stor del går till föreningen som 
säljer. Byalaget står som ansvarig och 
främst fotbollslagen kommer att sälja 
och därmed få vinsten.

Elefanthalsband. Träelefanten är ett 
hantverk från Sri Lanka. 
För 30kr sponsrar du vårt 
projekt och får ett fint 
halsband. Finns hos Ewa, 296 527.

Inget nytt om fiberbredband till 
husen i Latorp sedan sist.  Intresse-
rade kan kontakta Peter Isaksson, 
296 553 som listar intressenter.



OKTOBER
To 6 Bokbilen, se sid 3
v. 41 Systuga, kontakta Ewa O, 296 527 för deltagande

Vi brukar träffas varannan vccka i textilsalen i Vintrosa skola
Lö 15 Loppis i Viagården (Böcker, tidningar & spel). Boka bord: 294 730
Sö 23 Latorps framtid kl 18 Latorps skola. Fika. Ewa O, 296 527
Lö 29 PUB i Viagården (Bli medlem? Ring:294 730)

NOVEMBER
To 3 Bokbilen, se sid 3 
Sö 20 Bildvisning i Viagården (Västernärkes Naturvårdsförening)
Lö 26 PUB i Viagården, ev. med orkester (Bli medlem? Ring: 294 730)
Sö 27 Byalagets styrelsemöte

DECEMBER
To 1 Bokbilen, se sid 3
To 8 Byalagets Julgröt. Anmälan till Berit 296 334 el Rut 296 223 

JANUARI
On 18 Årsmöte, LIF Motionsstopp 31/12 (c/o Neogard, Bergavägen 10)
Sö 22 Byalagets styrelsemöte

FEBRUARI
Ti 28 Byalagets ÅRSMÖTE. Motionsstopp 7/2

MARS
Sö 26 Byalagets styrelsemöte

Ewa Overmeer 296 527
Ordförande 
Inger Johannesson 296 133
Sekreterare
Anneli Köttö  296 361
Kassör
Jonas Ludvigsson  296 318
Kommunikation
Eva Kummelås  296 067
Barn&Ungdom
Ingegerd Denander  296 587
Byahus, Skifferbrytning
Peter Isaksson 296 553
IT
Sven Frostenson  296 036
Ryttare
Hans Andersson  296 032
Kooperation
Maj Ihrstedt  296 368
Miljöfrågor
Lars Schagerström 296 401
Cykelbanan
Berit Storm  296 334
Daglediga, Bingo
Alf Elisson 296 223
Säljer kassar, T-shirt, foldrar mm
Ulrika Hafström 296 207
Kulturfyr
Johanna Gennel  000 000 
Ungdomsgården

Latorps vägförening
Stefan Elisson, ordf      296 330
Latorps IF
Peter Cronarp, ordf      335 523 
Sonja Neogard, Bingolotter 296 129
Herr A Olavi Rizell       106 787
Herr U Tomas Persson      6115886
Dam A Peter Jonsson      296 249
Dam U Guy Larsson      298 674
F 91 Frank Holmberg     298 884
P 92 Morgan Boström 294 980 
P 93 Jörgen Wilimsky     296 098
PF 95-97 Jonas Bäckström 296 130 
PF 98-99 Mats Anhammar 296 592
PF 00-01 Robert Lyttbacka 070-6653545
www.svenskidrott.se/t/latorpsif
Elim
Christer Fahlström, ordf      296 300
RF Kilsbergskamraterna 
Mervi Silventoinen, ordf     296 041

Latorpabladet utges av Latorps byalag, c/o E Overmeer, Ingelstav. 17, 719 94 Vintrosa, 29 65 27  
http://www.latorpsbyalag.se - info@latorpsbyalag.se - Pg 61 88 49-4

Bilar och båtar 
Den som läst Alice i underlandet vet 
hur det kan vara att promenera med 
sina barn till dagis. Man råkar helt 
enkelt ut för saker mest hela tiden. 
Vi har ingen lång väg till dagis och 
skola; Husarvägen sluttar lätt utför, 
sedan ett par meter nerför Stationsvä-
gen, längs Bergavägen, vid bokbus-
sens hållplats svänger vi upp bland 
ÖBO-husen för att korsa Vintrosavä-
gen, släpande tar vi oss upp till den 
underbart vackra samlingen röda hus 
som vi kallar “skolan”. 

Jag ser promenaderna som en möj-
lighet att ge barnen litet kunskap om 
trafiken. Vid varje överfart stannar 
vi och någon av mina tre killar får i 
uppgift att se sig omkring: kommer 
det någon bil? Den äldste har fattat 
galoppen. 

- Ingen bil. Vi går över. 
Mellankillen brukade fram till i 

våras mest vifta litet på huvudet in-
nan han resolut trampade iväg över 
vägen. Nu går det mycket bättre, han 
tittar åt bägge hållen, ibland lyssnar 

han till och med (vilket kan vara litet 
komplicerat eftersom det är så många 
på vår gata som klipper gräset...) 

Den yngsta killen som redan kräver 
att få bära sin egen ryggsäck till dagis 
stod häromdagen för höstens mest 
överraskande kommentar när han sa: 

- Ingen båt, och sedan började gå. 
Jag har innerst inne alltid vetat att 
Latorp är en sommarstad, men visst 
skulle jag önska att vi hade flera 
segelbåtar i samhället. 50 spänn och 
dagens ros till den som först seglar 
uppför Stationsbacken. 

Jonas Ludvigsson 

Att korsa eller inte korsa vägen...

Tack Bertil och Industritryckeriet för Latorpabladets tryckning!


