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Latorpabladet
Latorps byalag har planerat att
ge ut en tidning en tid, men som
med allt annat arbete i byalaget
så sker det med ideella krafter.
Ibland är ambitionerna högre än
det ﬁnns tid för att verkställa...
Kanske kan vi med detta nummer
väcka intresse hos någon hugad
redaktionsmedlem? Det borde
vara någon från var förening i
närområdet för att bredda utbudet
så mycket som möjligt.
Ekrarna i hjulet
Styrelsen i byalaget vill gärna
vara ett nav med många ekrar.
En del ekrar kan gå in med sin
idé, förankra den i styrelsen och
verkställa den via byalaget. Det
gjorde Jonas och Göran inför det
val som hölls för att ta reda på
hur ni ser på Tysslinge som egen
kommun. För några år sedan
frågade byalaget vilka som ville
vara med och jobba för en bättre
lekpark, några hängde på och vi
ﬁck en uppfräschad Hacklycke/
Lundapark. Byalaget har också
sökt och fått fondmedel för t ex
Beate Christine stråket. Intresserade Latorpare kunde mot viss
ersättning forska och skapa vår
turistattraktion. EU betalade den
första Kulturfyren liksom utredning för en handlingsplan för
Latorps skola (STUG-projektet).
Käre läsare, känn dig hjärtligt
välkommen som en eker i hjulet,
med egen eller gemensam idé för
latorparnas bästa!

Styrelsen i byalaget

Midsommar 2004

Latorp har härmed - inför
KULTURFYREN - fått sin
alldeles egna tidning! Vill det
sig väl kommer den ut fyra
gånger om året.

Spelemän och kvinns, midsommar 2004. För vart år tilkommer någon ny speleman - i år Agostini med banjo. Familjen Ludén bidrar med tre ﬁoler.

Att ﬁra midsommar i Hacklycke/Lundparken har varit en tradition i många år - det ryktas om jubileum nästa år!
Maj och Folke, närmaste grannarna som lånar ut strömmen och arbetskraft har varit med från begynnelsen. Familjerna runt parken ordnade
med ﬁrandet tills för några år sedan då byalaget tog över med gott stöd
från den gamla kommittén. forts på sid 2
Vad ska då bladet innehålla?
Vi har tänkt att de olika föreningarna ska ges möjlighet att säga
sitt, t ex när olika aktiviteter äger
rum. Lokala företag och konstnärer får presentera sin verksamhet.
Och reportage förstås. Kanske
blir det även någon typ av anslagstavla. Personporträtt? Nåväl,
innehållet för Latorpabladet får
bli den kommande redaktionens
första uppdrag. Du som är intresserad att vara med i redaktionen hör av dig till mig.
I det här numret har byalagets
olika kontaktpersoner samt LIF
och Elim bidragit med text och
bild. De lokala företagare vi
kommit på har fått möjlighet att
annonsera, andra har vi missat...
Nästa presstopp planeras till
30/11, hör av er, föreningar,
konstnärer och företagare!

Ewa Overmeer, 29 65 27

Tysslinge - egen kommun?
Nu vet vi att vårt valdistrikt inte
tror på en kommundelning 88,7% sa nej. Vi vet också att det
ﬁnns handlingskraft i byn, både
att ta initiativ och att ställa upp
med material och kompetens.
Rösträkningen
övervakas
av Gerd
Engman

Innehåll

Midsommar
Tysslinge – egen kommun?
Latorps byalag
Ungdomsgården
Kulturfyren
Hästar och ryttare i Latorp
LIF fyller 75 år
Elim fyller 125 år

Delar av styrelsen hemma hos Inger; Börje, Ewa, Peter, Inger, Ingegerd och Sven.

Latorps byalag
I byalags styrelse är det högt i tak. Våra möten är öppna för alla
medlemmar som vill delta. I nuläget handlar det om Kulturfyr,
ungdomsgård, planerade aktiviteter för hösten - cafékvällar, träoch textilslöjd. Eget byahus är synnerligen frekvent ventilerat.
I avsaknad av järnvägsstation,
och vi kan göra en idéutställning
korvkiosk, minigolfbana och afmed start under Kulturfyren. Så
fär, ﬁnns det inget naturligt ställe
länge vi bara fantiserar behöver vi
”att hänga på” varken för ungdointe tänka på priset. Det får bli en
mar eller vuxna.
senare fråga. Hur mycket skulle
Idén till ett byahus föddes för
du kunna tänka dig att satsa i tid
ett par år sedan. Vi har diskuterat
och/eller pengar?
olika lösningar och har lagt ett
Ingegerd Denander, 29 65 87
anbud på Sveaskogs ladugård,
Mera och bredare band
Dunderängen. Den tomten, snett
Idag har du två bredbandslösnorr om Elim, ligger utmärkt i
ningar i Latorp; Tyfon och Telia,
förhållande till Latorps äng, Beate båda ADSL.
Christines alunvandring och alla
Byalagets bredbandsgrupp har
våra förﬂyttningar bort och hem.
verkat för att Stadsnätsbolaget,
Där är tänkt sommarcafé, pub,
SÖAB, i samband med grävarbeungdomsgård, mm. Sveaskog
tena skall placera ut ett antal gaavvaktar med besked och vi låter
tubrunnar med tillhörande kanalitankarna vandra fritt om andra
sation. Detta för att enklare kunna
lösningar så länge.
ﬁberansluta enskilda hushåll i ett
Magasinet vid Latorps herrgård
senare skede.
är en märklig och mäktig byggnad
Peter Isaksson, 29 65 53
med många möjliga användningsområden. Ett nybygge i överkanten av Hacklycke/Lundaparken
med café/kiosk och ungdoms/föreningsgård kanske kan vara
Det blir en Kulturfyr i år tack vare
ett alternativ? Med en arkad för
Jonas Ludvigsson, ideella kulturmarknader och teaterföreställarbetare och sponsorer; Halldex
ningar och ett torn där utsikten
över slätten kan avnjutas… Har ni och Lekebergs Sparbank.
På sid 4 ﬁnns programmet (med
egna idéer kan ni skissa på dem
resevation
för ev justeringar).
sid 2

Ungdomsgård?
Latorps ideella ungdomsgård har
legat vilande under vårterminen.
För att en nystart ska bli av behöver vi bli ﬂer.
Kan du tänka dig att vara med
några gånger per termin? Tillsammans med det gamla ledargänget
stå i kiosken och vara med ungdomarna? Inte särskilt arbetsamt
utan snarare kul och berikande.
I början av september planerar vi
en träff för alla som ev kan tänka
sig att se till att gårʼn öppnar igen.
Håll utkik om tid och plats på
anslagstavlorna i byn. Kom ihåg
att arbetsinsatsen är minimal men
resultatet kolossalt!

Ewa Kummelås, 29 60 67

Midsommar 2004
forts I år har vi investerat i en ny
dansbana, byalaget i material och
Christer, Tony, Peter, Stefan, och
Daniel i arbete - tackar!
Skulle det vara samma ﬂyt med
resten av arrangemanget? Ja,
ﬂera nya ansikten dök upp, skönt.
Morgonen börjar med att Ulrik tar
traktor och hugade
björkhuggare med
på tur. MarieHelen organiserar
majstångens nya
stass. Klockan
13.30 har Micke
samlat spelemän
utanför Niemis
mjölkhus och
tillsammans med ﬁrarna går vi till
parken.
Ja, det regnade i år också, vilken
tur vi har Christer Fahlström som
talare. Ingen Latorpare är ju så
oﬁn att han lämnar fältet under
ett tal även om det står som spön
i backen. Det blev dans, lotterier
och ﬁskedamm även i år. 280
besökare hade vårt arrangemang,
trots vädergudarnas bistra ansikte,
vad blir det nästa år när vi jubilerar?
TACK alla ni som hjälpte till!
Ewa Overmeer

Fler bilder på www.latorpsbyalag.se

Hästar och ryttare i Latorp
I Latorp syns hästar betande, travande och hoppande lite varstans.
Det var också hästar, ridning och
naturen som ﬁck mig att bosätta
mig här.
Här ﬁnns ﬂera ridskolor och anläggningar där träning och tävling
anordnas. För den som vill rida
fritt ute i det fria ﬁnns ﬁna ridvägar i närområdet och ända upp i
Kilsbergen för den som vill ha lite
mer äventyr.
Med min häst Shona är jag själv
medlem i ÖTR, Örebrotraktens
Ryttarförening. ÖTR har stall,
ridbanor och ridhus i det som förr
hörde till Latorps Bruk. Terrängbanan ser man från Grävevägen.
Många av de unga ryttarförmågorna har startat sin tävlingsbana
på någon av ridskolorna i närheten. T ex hos Lollo på Rosendals
ridskola eller hos Angelica på
Kilsbergsryttarna. På ÖTR kommer inhyrda tränare i såväl hoppning och dressyr som fälttävlan.
Flera stall och klubbar ﬁnns som
bidrar till att gör Latorp till ett
attraktivt ställe för hästar och
ryttare.

Sven Frostenson, 29 60 36

LATORP:s IF - 75 år
LIF har idag fyra seniorlag och sex barnoch ungdomslag.
Föreningen bildades
1929, vilket innebär att
fotbollsklubben ﬁrar 75-års jubileum. Det ska ﬁras på Björkvallen
den 21/8!
Program
11.30-13.30 SUPERSTAR
(individuell 5-kamp) anmäls på
plats Lars-Erik Englund 29 62 02
14.00-14.45 Intern fotbollsmatch
15.00-17.00 LIF-Röfors (herr)
15.45 prisutdelning SUPERSTAR
18.30-24.00 FEST
Mat och dans till Coverband
Kostnad 120 kr
Frågor och anmälan till festen:

Erika Isaksson, 29 65 53

Elim – 125 år
I år ﬁrar Tysslinge Baptistförsamling 125-års jubileum. Elim är
barn av en tid då de stora folkrörelserna bröt fram i vårt land.
Sverige var bland de fattigaste
länderna i Europa. Misär, svält,
förtryck och översitteri samt ett
stort alkoholmissbruk skapade
förutsättningar för vad vi kalllar en väckelse eller resning mot
rådande samhällsordningar.
Frikyrkorörelse, nykterhetsrörelse och arbetarrörelse ruskade
om Sverige. Detta arv bär vi med
oss i Elim.
Vi var, är och
vill förbli en
församling där
människovärde
och omsorg på ett naturligt sätt
får utlopp som en följd av att vi
bekänner Jesus Kristus som vår
mästare och att vi tror att alla
människor är älskade för just
sin egen skull. Alla har samma
värde. Vi vill i dag också vara en
motkraft mot den kommersialism
och ytlighet som präglar många
av våra sammanhang. Ge livet en
djupare mening mitt bland alla
dokusåpor och kändishysteri.
Vi är 60 medlemmar i alla
åldrar och har ett ”brett utbud”
där naturligtvis vår gudstjänst på
söndagen är en hörnpelare. Vårt
barn- och ungdomsarbete når barn
från spädbarnsåldern och upp
till de övre tonåren. Vi har också
regelbundna musikgudstjänster,
cafékvällar och andra kulturella
sammankomster.
Elim i Latorp 2004 vill vara en
öppen församling, aktiv i vårt
samhälle, där alla skall kunna
känna sig hemma. Varmt välkommen till en aktiv 125-åring!

Christer Fahlström, ordf.

I nästa nummer hoppas vi kunna
berätta om STUGprojektet - dvs handlingsplan för Latorps
skola - som nyligen
avslutats.

TUVAN’S Bil & Plåt
Plåtarbeten, reparationer, besiktningstvåor, reparationer av rost,
div monteringar både ut- och
invändigt, service. Välkomna!
019-296173, 070-7226255 Jonas
Kilsbergens ved
Uthyrning av vedmaskin,
försäljning av ved
Anders Danielsson 29 61 77, 070443 49 71, Ulrik Niemi 29 63 28
Hyr släpvagn i Latorp
F:a Anders Danielsson
29 61 77, 070-443 49 71
ELoMER AB
Din lokala installatör för
el-, tele- och datanät samt för värmepumpar. Över 30 år i branschen
Lars Johansson
070-29 05 438, 29 65 83
611 00 28
Tysslinge Hobby & Hantverk
Försäljning av egentillverkade
smycken, material till vikingasmycken mm. Kurser i påtning
och tillverkning av vikingasmycken.
Solweig Thorsell
29 62 98, 070-9582410
solweig.thorsell@swipnet.se
Det är INDUSTRITRYCKERIET
som trycker Latorpabladet.
Foldrar
Broschyrer
Brevpapper
Kuvert
Visitkort
Orderblock
Tel: 611 75 08 www.intryck.com
sid 3

Augusti
v 35 KULTURFYREN, kontakter Jonas 29 63 18, Ewa 29 65 27
21
Latorps IF jubilerar på Björkvallen, se sid 3
22
16.00 Inga-Lill Zetterman berättar, visar & säljer • Elim
Fika
17.30 Den geologiska utvecklingen i Kilsbergen,
Carl-Anders Lindsten • Elim
23
19.00 Mexikansk afton, bilder och berättelse • Skolan
24
17.30 Bygg modellﬂygplan och drakar med barnen • Skolan
25
Britt-Marie Sjöberg målar med barn i akryl • Gjuthuset
15.00 7-9 år 17.00 10 år - Anmälan till Britt-Marie, 29 63 58
18.00 Bokbussen • Gjuthuset
19.00 Författarmöte Anna Janssons läser ur sin senaste bok
Kvällsﬁka • Gjuthuset
26
18.30 Musikteater – ATT VARA ELLER LÅTA BLI • Elim
VIntrosa teatersällskap En annan
27
18.00 Shrek - bio för barn • Elim
20.00 A beautiful mind - bio för vuxna • Elim
10.00 Svampexkursion, samling hos Köttö • Skogshyddan
28
18.00 Trubadur, Mattias Ludvigsson • Askerfallet
19.00 Bilracertävling på storbild via dator • Elim
29
10.30 Gudstjänst som för 100 år sedan • Elim
15.00 En vandring i spåren efter Beate Christine Alunverk.
• Samling på Fyrbacken. Jörgen Stenlund.

September
5
7
8
9
21

10.00 Svampexkursion, samling hos Köttö • Skogshyddan
18.00 Styrelsemöte, Latorps byalag • Solhem
Qi gong fortsättningsgrupp, Malena 29 61 11 • Gjuthuset
Yoga nybörjargrupp, Malena 29 61 11 • Gjuthuset
Qi gong nybörjargrupp, Malena 29 61 11 • Gjuthuset
Tysslinge skol- och områdesnämnd

Oktober
v 41 Cafékväll med byalaget, se anslag
26
Tysslinge skol- och områdesnämnd
31
18.00 Styrelsemöte, Latorps byalag

November
23

Tysslinge skol- och områdesnämnd
Byalagets kassar och T-shirts kan du köpa av:

Alf Elisson, 29 62 23 eller Ewa Overmeer 29 65 27.
Beate Christinefoldern, den 16-sidiga historieskildringen ﬁnns att köpa hos författaren Jörgen Stenlund och
byalagets styrelse.
För bokning av guide, kontakta Jörgen, 29 64 65.
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Ewa Overmeer
29 65 27
Ordförande
Inger Johannesson 29 61 33
Sekreterare
Anneli Köttö
29 63 61
Kassör
Börje Elisson
29 60 87
Väg&Traﬁk
Eva Kummelås
29 60 67
Barn&Ungdom
Ingegerd Denander 29 65 87
Byahus
Peter Isaksson
29 65 53
IT, Webb
Sven Frostensson
29 60 36
Ryttare
Hans Andersson
29 60 32
Maj Ihrstedt
29 63 68
Miljöfrågor
Jonas Ludvigsson
29 63 18
Kulturfyren, Cykelbanan
Elaine Edelsvärd
29 65 44
Kultur
Berit Storm
29 63 34
Daglediga, Bingo
Latorps vägförening...
...har ny styrelse som kommer att
presentera sig i nästa nummer.
Vill du veta mer redan nu,
kontakta:
Stefan Elisson
29 63 30
Ordförande
Latorps IF
Peter Cronarp 070-608 06 88
Ordförande
Erika Isaksson
29 65 53
Sekreterare
Elim
Christer Fahlström
Ordförande

29 63 00

Latorpabladet är utgivit av Latorps byalag, c/o Ewa Overmeer, Ingelstav.17, 719 94 Vintrosa, tel 019-29 65 27
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