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Hänt sen sist... 
Vi har haft årsmöte och därmed 
förändringar i styrelsen. Ny kassör 
är Carina Waldesjö, det är hon som 
bildar tunnel på dansbilden bredvid. 
Mervi Silventoinen är ny suppleant 
och kontaktperson för hästfolket. 
Hon bor i norra Latorp, i egenhändigt 
monterat hus med dotter och häst. 
Ulrika Hafström är redan kontakt för 
Kulturfyrar och nu också styrelse-
ledamot. På mötet antogs en motion; 
att försöka gå ihop och friköpa be-
byggda kommunala tomter. Förs-
lagsställaren, Edward Gertzell, ställer 
upp som kontaktperson. Mötet fick se 
en film från husöverlämnandet på Sri 
Lanka och ville att byalaget skulle 
fortsätta stödja Udumulla. Förra året 
var ett kommunalråd från majoriteten 
mötesordförande, i år oppositions-
rådet Gunhild Wallin (c). Hon har 
samhällsbyggnad som sitt område;  
cykelvägar, hus och markfrågor, vi 
lovade att hålla henne informerad…

Bland Sköllersta och Askerbor de-
batterade vi med riksdagsledamöter 
från länet ang skifferbrytning. 
Kontentan blev att samtliga partier sa 
på ett eller annat sätt nej till brytning 
i Närke. Hela ligan fick var sin histo-
risk ”pratsten” (röd, Made in Latorp) 
att ta med till sina partikamrater och 
låta dem informeras. Vi hoppas de 
kan övertyga dem och att vi slipper 
bekymra oss för framtida skifferbrott.

Har du missat medlemsavgiften? 
Det kostar endast 50 kr och kan sät-
tas in på pg 61 88 49-4 eller betalas 
direkt till kassören eller ordförande.
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Kulturfyr
Lördagen den 22/4 
cyklade Ewa, Johanna, 
Emma, Richard och jag 
med picknickkorgen till 
Viagården i Vintrosa, för 
lite härlig folkmusik och 
dans. Eva Gert från Kul-
turella föreningen lärde 
oss olika folkdanser, 
hon “trasslade” in och 
ur oss i olika turer. Både 
barn, ungdomar och 
äldre deltog i danserna. 
Det var jättekul, vi fick 
t.ex lära oss dansen “kast med liten 
dam”, och allt detta till ljuvliga toner 
av äkta folkmusik, det var ett härligt 
stamp i golvet. Hon lärde oss också 
schottis, vals och medeltida danser 
om vi ville. Annars kunde man bara 

sitta och njuta av musiken och den 
medhavda maten och drycken. 

Det var ett glatt och fnittrigt gäng 
som cyklade hem vid mörkrets 
inbrott. Tack Malena och B-G som 
drog igång denna Kulturfyr!

Carina Waldesjö 

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

SRI LANKA
Vårt engagemang för Udumulla fortsätter! Årsmötet 
tyckte att vårt husbygge var så lyckat att de föreslog 
att vi även stödjer fas 2. Vår vänorganisation i Dubai 
kommer dels att bygga en vall mot den breda flodmyn- 
ningen för att undvika ev kommande flodvågor.  Dels 
ett lärcenter, här ska barnen få undervisning i engelska 
och data samt ha tillgång till ett bibliotek. Byggnatio-
nen börjar i mitten av juni.

 En svensk arkitektstudent har tittat på vårt projekt 
som en del i sin examensuppsats... forts sid 2 

Kina
En del tonåringar åker 
till Liseberg andra till 
Beijing...
Vi åkte till Kina i slutet 
av januari, under det 
kinesiska nyåret, vi 
var 15 tonåringar och 
6 vuxna. Vi var på alla 
möjliga turistgrejer, bl a; 
Himmelska fridens torg, 
Förbjudna staden, pors-
linsfabrik – det roligaste 

var nog kinamuren. Och så shoppade vi en massa…  Det bästa med resan var 
att vi var ett så bra gäng. Tack för att ni ledare i Elim ordnade det så bra och 
att jag fick följa med!                                                         Amanda Overmeer 

Ett gäng Latorpare äter äkta Kinamat  



Din idrottsförening - LIF
I styrelsen har vi till 
detta år utökat antalet 
ledamoter med två per-
soner.  De nya är Göte 
Andersson och Mag-
nus Iggström. Dessutom 
har vi efter mycket letande hittat en 
ny kassör, Eva-Mari Buxbaum. 

Latorps IF kommer i samband med 
Fotbolls-VM anordna en Pubkväll. 
Lördag 10/6 visas två VM-matcher 
på storbildsskärm i Viagården. I 
priset,150 kr, ingår mat och dryck. 

Bredare band, dvs fiber
Stadsnät (SÖAB/Thalamus) håller på att ta fram några olika detaljplaner för 
att presentera för oss i byn. Det kommer sannolikt att ges chans att förbereda 
sig för senare fiberanslutning till en mindre summa pengar alternativt ansluta 
sig direkt och då betala anslutningen direkt eller via en avbetalningsplan. 
Vilka områden som kan bli aktuella för fiberinkoppling är mycket upp till oss 
själva. Om Stadsnät ska sköta allt grävjobb blir området mycket litet och i 
nära anslutning till där fibrerna går idag. 

Om vi i byn går ihop och sköter det mesta grävandet och återställandet själva 
över tomter och grönområden istället för att riva sönder asfalterade vägar så 
blir det möjliga området mycket större. Initiativtagare, entusiaster och alla med 
frågor är välkomna att ringa mig på 29 65 53.                             Peter Isaksson

forts... Åsa skriver från Sri Lanka att 
de flesta husen är lika varandra, skill-
naden är främst placering av WC.  
Ingen accepterade grundritningen där 
man kommer åt toaletten inifrån, nå-
gra ville t o m ha den i ett fristående 
hus. WC är en ny anordnng här. Hon 
berättar från sitt resande att Seniga-
maområdet var hårdast drabbat på 
sydvästkusten. Här saknas ett skyd-
dande korallrev. Det beror på att man 
illegalt skördat korall och sålt till 
byggindustrin. Åsa skriver att man 
är mycket ångerfull. Foundation of 
Goodness,  jobbar för att få männi-
skorna till alternativ försörjning och 
många har oxå bytt marknad. Dock 
har årtionden av förstörelse satt sina 
spår, vilket nu kostat ett högt pris.

Till Tysslingedagen hoppas jag ha 
mer information att presentera – så 
välkommen till Askefallet, Majs 
Närkestuga. Här kan du köpa äkta Sri 
Lanka te och elefanthalsband liksom 
byalagsprylar. 

Ewa Overmeer
Biståndskonto; bg 5104-3982

Den 25/5 kl 11-14 ordnar vi Bak-
luckeloppis. Har du grejer att sälja, 
ring Sonja Neogard (296129) och 
förboka plats. Ta med eget bord. 
Kostnad: 100 kr/bil. 

Det pågår även diskussioner runt 
byggnaderna på Björkvallen. Vi hop-
pas inom kort få fram ett ritningsförs-
lag som vi sedan ska jaga medel till. 

Fotbollskolan sker även i år i 
samarbete med ÖSK Ungdom under 
vecka 25. 

Peter Cronarp, ordf 
www.latorpsif.se

4 delegater i Sjuhärad
Fredagen den 31/3 åkte Ewa och 
Johanna, jag och Richard till Borås, 
för att representanter byalaget på 
Landsbygdsriksdagen. Vi besökte 
seminarier, utställningar och lyssna 
på paneldebatter, och det viktigaste 
av allt, naturligvis, prata med alla 
andra som bor på landsbygden, och 
få ideer, inspiration och nätverk för 
framtida projekt. 

Barnen och jag åkte på semina-
riet med rubriken “Är byarörelsen 
råttgrå”, icke! På seminariet fanns 
många kreativa personer, både 
gamla och unga som pratade om 
olika sätt att få in ideer till byalagen, vi pratade också om nyinflyttade kon-
tra “infödingars” påverkan på byarörelsen. Ewa var på seminarie om by-
gderörelsens kaxfaktor. Goda kontakter etablerades.

På utställningen träffade vi, framförallt Johanna och Richard, “Ungdoms-
nätverket”, ett gäng mycket lovande unga människor som vill lyfta fram 
landsbygden till något att vara stolt över - att bo på landet är schysst! De tog 
fantastiskt bra hand om våra Latorpsbarn under hela helgen. 

Vi pratade boende, byahus, projektering och lyssnade på vad partiledare och 
ministrar lovar inför valet, vi minglade och var på bankett tillsammans med 
Jill Johnsson. Tyngda av broschyrer och alla autografer åkte vi trötta men  
mycket nöjda hem igen på söndagen.                                

Carina Waldesjö 
Läs mer på: www.bygde.net/landsbygdsriksdagen 

Att få träffa Jill Johnson var nog en bid-
ragande orsak till riksdagsintresset

Utsikt från min balkong. Jag kan inte 
påstå att jag uppskattar den.  Vid vår 
miljöstation kan man slänga kompos-
terbart, papper, plast, metall, glas och 
batterier - inte byggavfall.       Ewa O

Vi vill ha en bättre cykelväg 
Lars Schagerström jobbar enträgetSchagerström jobbar enträget jobbar enträget 
vidare och kontaktar Stadsbyggnad, 
Örebro kommun med jämna mellan-
rum. Vi hoppas nu att banan stiger 
från “naturmark”=underhållsbefriad 
till högre grad och får vara med på 
kommunens underhållsplan. Att det 
ska vara så svårt...



Tysslinge Hobby & Hantverk
Försäljning av egentillverkade  
smycken. Välkommen att fynda 
vid Holmstorp i samband med 
Tysslingedagen 25/5 eller vid öppet 
hus hemma i Hagby 26-28/5. 

Jag kommer att sälja ut valda delar 
av mina alster med 25-50% rabatt. 
Solweig Thorsell
296 298, 0709 582 410

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

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.

Skateboardrampen
Det är dags att titta över skapelsen. 
Den börjar ha några år på nacken… 
kanske behöver den rustas, målas? Vi 
kommer inom kort inbjuda till arbets-
dag, hoppas du vill hjälpa våra barn 
till en säker o fin ramp. Kontaktperson 
är Jonas Bäckström, 296 130.

Vill du att Ungdomsgården ska 
öppna till hösten? Kontaktperson:
Johanna Gennel, 100 550.

Sy och skapa med textil, vill du vara 
med i Vintrosa textilsal så hör av dig 
till mig; Ewa Overmeer, 296 527.

Vägföreningen vill uppmana villa-
ägare som har tomter som angränsar 
till cykel/gångbanan att klippa ned 
grenar som hindrar att man kom-
mer fram på ett säkert sätt. Tackar på 
förhand, Britt Andersson.

KoRTISAR
MIDSOMMAR
Du som vill fira midsommar i 
Latorp var med i förberedelserna! 
Det behövs lekledare, fiskdamms-
föreståndare, lottsäljare, pristiggare,  
mm. Allt till en kostnad av trevligt 
samvaro och glädje för flera -  
intresseanmälan till Ewa 296 527.

Företagare m fl
Jonas Ludvigsson har lagt ner  
mycken energi på att formulera 
tankar till Framtidens Latorp å bya-
lagets vägnar. Dokumentet finns på 
hemsidan. Vi vill gärna ha synpunk-
ter inför nästa revision, företagare, 
föreningar m fl tyck till!

Kulturfyrar planeras. Det blir 
persisk diktafton, natur & kulturvan-
dringar - håll utkik på anslagstavlor 
eller fråga Ulrika, 296 207.296 207.

Tysslingedagen
Gruvfogden, Jörgen Stenlund, guidar 
i gamla alunverket. I år kommer han 
att avslöja nya fakta, Jörgen har näm-
ligen forskat kring kvinnornas roll i 
gruvan. Turen börjar på Fyrbacken, 
mittemot reservatet, kl 11 och 14.

Strax intill i Majs Närkestuga 
- Askefallet - finns byalaget. Maj 
visar gamla ting och Gunvor säljer 
vetekuddar. Vi jobbar enligt vårt tema 
- Dåtid Nutid Framtid - se bildspel 
om Latorps historia och framtid(?!). 
Och vi säljer äkta Latorpsplantor och 
skiffer- & historieinfo. Med oss finns 
nyinflyttade Annika och hennes egen-
producerade smycken. 

Ytterligare utställare finns i Latorps 
city; servering i Lerhuset, Lars-Åke 
säljer plantor, Elim har försäljning, ut-
ställning och orgelmusik, Magdalena 
visar sin konst. I norra Latorp, finns 
utställningar, servering och försäljn-
ing - på Asken, i kapellet (Sahlin), hos 
Isakssons i Björkhult och dessutom en 
medeltida handelsplats!

Hur ska Tysslinge styras i framtiden?
Örebro kommun frågade sina nämnder samt byalaget vad vi tyckte om  
framtida drift av ytterkommundelarna. Remissen kan ses som ett svar på 
Tysslingepolitikernas vilja att bli egen kommun och vårt förslag om  
utredning ang kooperation i större omfattning.

Tysslingepolitikerna ser helst att makten flyttar ut till området igen, ju mer 
desto bättre. De har skissat på tankar om Tysslinge stad, en ökad inflyttning 
och ett högstadie mitt i området (norr om Latorp).

Vårt svar finns på hemsidan. Man kan sammanfatta det med; det primära 
är att beslutsfattare lyssnar till sina medborgargrupper och väger in deras 
argument inför beslut. Om det är en lokal, central, partipolitisk, partipolitisk 
obunden eller kooperativ beslutsapparat är inte så viktigt för oss. Skrivelsen 
skickades i mars och någon respons har ännu ej inkommit. I remissen  
uppmuntrades nämnderna att höra av sig till oss för erfarenhetsutbyte, men 
någon kontakt togs ej, så vi ska väl inte hoppas för mycket på en givande 
dialog - valrörelsen har väl inte börjat än.  Ewa Overmeer



MAj
v.a v Systuga, kontakta Ewa O, 296 527 för deltagande

Vi brukar träffas varannan vccka i textilsalen i Vintrosa skola

To 25 TYSSLINGEDAGEN, se sid 3

To 25 Bakluckeloppis, Björkvallen

Må 29 Årsmöte Latorps vägförening, Bergavägen

jUNI
Lö 10 VM-matcher på storbildsskärm i Viagården, LIF

Sö 11 Byalagets styrelsemöte

Sö 18 Lämna priser till Ewa O till midsommarlotteriet

v. 25 Fotbollsskola, Björkvallen

Fr 23 Midsommar i Hacklycke/Lundaparken, sid 3

v. 26 Guideutbildning, Alunverket. Ring Jörgen 296 465 för mer info

se anslag Kulturfyr, vandring i närmiljö (prel)

AUgUSTI
prel Latorp walks, vi studerar vår närmiljö under ett antal kvällar

SEPTEMBER
se anslag Kulturfyr, Persisk diktafton  i Höglunda, Ulrika 296 207296 207

se anslag Latorp i framtid - café med Stadsplanerare, Örebro kommun

Ewa Overmeer 296 527
Ordförande 
Ingegerd Denander  296 587
Sekreterare, Byahus, Skifferbrytning
Carina Waldesjö   250 728  
Kassör
Jonas Ludvigsson  296 318
Kommunikation
Eva Kummelås  296 067
Barn&Ungdom
Peter Isaksson 296 553
IT
Ulrika Hafström 296 207
Kulturfyr
Mervi Silvertoinen 296 041
Ryttare
Hans Andersson  296 032
Kooperation
Edward Gertzell       296 003
Friköpa tomter
Maj Ihrstedt  296 368
Miljöfrågor
Lars Schagerström 296 401
Cykelbanan
Berit Storm  296 334
Daglediga, Bingo
Johanna Gennel  000 000 
Ungdomsgården
Jonas Bäckström 296 130
Skateboardrampen
Alf Elisson 296 223
Säljer kassar, T-shirt, foldrar mm

Latorps vägförening
Stefan Elisson, ordf      296 330

Latorps IF
Peter Cronarp, ordf      335 523 
Sonja Neogard, Bingolotter 296 129
Herr A/U Olavi Rizell       106 787
 Tomas Persson      6115 886
Dam A Jens Andersson 6112 448
F 91 Frank Holmberg     298 884 
F 95-97 Jonas Bäckström 296 130
P 92 Morgan Boström 294 980 
P 93 Jörgen Wilimsky     296 098
PF 98-99 Mats Anhammar 296 592
PF 00-01 Robert Lyttbacka  322 549  
 www.latorpsif.se

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

Intresserade brasbevakare, Valborg 2006

Barnens Latorp
Vid Valborgsfirandet 
kunde man konstatera 
att Latorp är en riktig 
barnby – dom fanns 
överallt. Endast de i 
vagn fanns i föräldrars 
närhet. Va’ trygga de 
verkar. Visserligen 
är ju brasan på deras 
domäner, vid skola och 
dagis. Men ändå måste 
man reflektera över det 
som vi alla vet men 
kanske inte alltid tänker 
på – Latorps barn är alla Latorpares 
angelägenhet, vår framtid. Ser vi x 
försöka få fyr på pappersinsamlin-
gen vid miljöstationen säger vi till. 
Vi bryr oss. När skolan hotades så 
var det inte bara skolbarnsföräldrar 
som engagerade sig. Vi bryr oss och 
inser att utan skola och dagis är det 
inte det Latorp vi vill ha. För att 
säkra skolan vore ytterligare inflyt-
tning positiv. Några nybyggen kan 
vi konstatera och hoppas på flera, 
då kanske det t o m blir lönsamt att 
driva kiosk och annan service i byn. 
Vad skulle inte kunna finnas under 
taket på ett kommande byahus…

Snart är det valtider och partipoli-
tiska företrädare syns lite mer. 
Kan vi inte komma överens om att 
hjälpas åt att ta reda på vad de har 
för planer för vårt Latorp; skola 
och dagis, asfalterad cykelväg med 
grusat ridstråk, underlätta in- och 
omflyttning, nybyggnation av villor 
och flerfamiljshus. Om jag frågar 
två kommunpolitiker och du två, så 
får de verkligen veta att det finns en 
ort i Örebro kommun som bryr sig 
om sitt närsamhälle!

Till er nyinflyttade - Varmt välkom-
na till Latorp, hoppas ni ska trivas! 


