Latorpabladet nummer 2. Jag
njuter - av alla positiva kommentarer efter förra numret samt det
gensvar från er att komma in med
bidrag till detta nummer. Latorpaandan kan man vara stolt över,
sträck på er och njuuut!
Julen nalkas och byalaget bjuder
in till julgröt den 16 december. Ta
en paus i bestyren och anmäl dig till
Berit Storm, 29 63 34, före den 12e.
Vad mer är på gång? Textilcirkel
och ungdomsgård pågår. Några vill
även starta träslöjd, är du också intresserad? Husfrågan är ständigt aktuell, och diskuterades på cafékvällen
i oktober. Ingegerd Denander bevakar och samlar upp idéer. Vad kan
kooperativ kommundel betyda för
Tysslinge? Hans Andersson kom med
funderingar därikring och föreslog
byalaget att i sin tur föreslå kommunen att utreda möjligheten.
Jonas och Lars enträgna påminnelse
om behov av cykelväg till stan ser
äntligen ut att ha gett resultat. Skönt!
Vad ska hända nästa år? Något du
vill ta upp? Den 28 februari blir det
ÅRSMÖTE, hoppas du kan komma.
Kommunalrådet Eva Marcusdotter,
ansvarig för demokratiutveckling
ska leda mötet. Tre veckor innan vill
vi ha ev motioner. Maj Ihrstedt, 29
63 68 och Alf Elisson, 29 62 23 är
valberedare, kontakta dem gärna.
Vi skickar med ett inbetalningskort,
och hoppas du vill vara medlem. Det
kostar 50 kr per hushåll, men du får
gärna sätta in ett större belopp som
stöd för vår verksamhet.
Ewa Overmeer, 29 65 27

Kooperativ kommundel?

Latorps byalag har begärt att Örebro
kommun skall göra en utredning om
förutsättningarna för en kooperativ
kommundel som ett komplement eller snarare ett alternativ till bildande
av egen kommun. Varför?
Latorps byalag är en intresseorganisation som har till syfte att ta tillvara
engagemang och intresse för att utveckla Latorp som ett levande sam-
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Latorp har genomfört sin andra
KULTURFYR. Veckan inleddes med
Latorp Superstar, ett återupplivat LIF
arrangemang.
Sedan följde ett späckat kulturprogram;
föreläsningar om bygden geologiska
utvecklingen och om folkkultur i Mexico, Beateguidning, målarkurs, drak- o
ﬂygplansbygge, bio, bokbilen och trubadurunderhållning. Boken hyllades av vår
lokala förmåga, Anna Jansson, deckarförfattarinna. Hon berättade om hur hon
Maria och Frank med pokaler
ﬁck idén till boken, Drömmar ur snö, när hon såg sin dotter surfa runt på nätet
och chattade på Luna. Till levande brasa i Gjuthuset läser hon ett kapitel...
Ingalill Zetterman berättade om luffarslöjd
och hade påpassligt konstruerat en potatissticka till Latorparnas ära. Stickan ingår nu i
byalagets produktkatalog, 20 kr, lagret ﬁnns
hos Ewa O.

Enannan tar här
emot publikens
ovationer. Vilka
förmågor vi har
runt knuten!
Veckans stora
arrangemang var
musikteatern ”Att
vara eller låta bli” med den lokala amatörgruppen Enannan. Det var fullsatt
i Elim. Föreställningen handlar om en teaterförening från landsorten, typ
Latorp, som får kulturbidrag i egenskap av en riktig regissör från Stockholm... Och visst blir det dråpliga sekvenser och många aha-upplevelser.
Tack Haldex, Lekebergs Sparbank, Industritryckeriet, Elim, LIF och alla
kulturproﬁler som ställde upp och förgyllde Latorp under denna vecka. Ett
extra tack till Jonas Ludvigsson som lagt ner åtskilliga timmar att sy ihop
programmet. Fler bilder från Kulturfyren ﬁnns på www.latorpsbyalag.se.
Ewa Overmeer, 29 65 27
hälle. Inom byalaget kan vi engagera oss i
de frågor som vi tycker är angelägna och
intressanta. Som suppleant presenterade jag
kooperationsförslaget i styrelsen och ska
här ge er en bakgrund utifrån mina tankar.
Vi som bor i Latorp med omnejd har gjort
ett aktivt val, antingen för att bo kvar där
vi är födda och uppvuxna eller investerat i
boendet av någon annan anledning. För att
vi skall kunna bo kvar... forts sid 3
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Ungdomsgården...

...är nu igång igen. Vi fortsätter att
hålla till på Bollen (skolområdet),
torsdagar mellan 18.00-21.30.
Snart är
det dax
för

mörkerkurragömma
Ett par nya ledare har vi fått till
nystarten, men vi vill gärna vara ﬂer
inför nästa termin. Ring till mig, om
du så bara kan vara med en enda
gång. Som vi sagt tidigare är inte
arbetsinsatsen så betungande men
resultatet desto större. Och vi garanterar en trevlig kväll!
Ewa Kummelås, 29 60 67

Latorps vägförening

Efter ca 30 år har Toivo Skoog,
Rolf Malm och Egon Ihrstedt fått
sina efterträdare. Till ny ordförande
valdes Stefan Elisson, tel 29 63 30.
Kassör blev Daniel Eriksson, 26 01
08 och nyinﬂyttade Olle Hallberg
valdes som sekreterare. Olle bor på
Fabriksvägen och har tel 29 62 97.

Provborrning i Latorp?

Latorpsplatån innehåller rikedomar
som attraherar gruvbolagen. Man
har ånyo begärt att få provborra.
Områdesnämnden har sagt nej. Länsstyrelsen JA! Ärendet går vidare. I
slutet av 70-talet fanns långt gångna
planer på ett öppet uranbrott mellan Latorp och Garphyttan vilket
vi var många Latorpare som
protesterade mot. Det blev
ingen brytning då, hoppas
vi slipper det nu också.
Hans Andersson, 29 60 32
Äntligen har det hänt, banvallen
rustas för cyklister. Det är visserligen
inte asfalt, men packat stenmjöl är
inte fy skam. För att beläggningen
ska hålla ber vi ryttare och grova
däck använda den södra halvan och
cyklister använder den norra. Alltså
vi gör som vi brukar!
Lars Schagerström, 29 64 01

Ett kooperativ med
ridningen
och naturupplevelsen
i centrum.
Min idé är
att skapa en
terrängbana för i första hand handikappade som rider med eller utan
personlig assistent. Vackra ridvägar
skall anpassas för olika handikapp.
Kooperativet är tänkt att ge arbetstillfällen med byggande, underhåll och
service till brukarna. Nya grupper och
människor från olika håll får pröva på
ridning och samvaron med hästar och
med de andra som träffas på anläggningen. Detta samarbete mellan olika
slags människor och med hästen, det
praktiska arbetet och naturen i centrum blir rehabiliterande och personligt utvecklande för alla.
Sven Frostenson, 29 60 36

Bokbilen…

Hus och hästar

Cykelväg till Örebro

…kommer var 4e vecka - torsdagar 18.00-18.45 - till Bergavägen,
se datum i kalendern. Bibliotekarie
Kristina Persson ordnar det mesta;
specialnummer av tidskrifter, ﬁxar
fram böcker och kan även köpa in
önskade böcker. Hon kontaktas lättast
via e-post; kbstbkbl@orebro.se.
Jonas Ludvigsson, 29 63 18

Latorps Friskola?

Från vänster; Stefan, Daniel och Olle
Vägföreningens uppdrag är att
förvalta vägar och parkområden
i Latorps tätort, förutom genomfartsvägen (Vintrosavägen) och
skolområdet. Alla husägare utmed
“föreningens” vägar är medlemmar.
Vägföreningen får täckningsbidrag
från kommunen för att bibehålla
nuvarande standard. Blir det tal om
förbättringar, kan berörda fastighetsägare får vara med och betala.
För allas säkerhet och trivsel; tänk
på att hålla efter växtlighet vid utfarter, vägar och trottoarer.
Stefan Elisson, 29 63 30

Friends

Föräldraföreningens ansökan att
starta friskola kommer att behandlas
före årsskiftet av Skolverket. Jag vill
ﬂagga för att det kan stöta på patrull
pga att vi inte har någon lokal. Blir
det avslag föreslår jag att vi gör en
ny, reviderad ansökan till våren så vi
håller frågan levande.
Göran Schultz, 29 60 44
STUG-projektledare

Snickarhjälp, tack!

Latorps skola och dagis skulle
tacksamt ta emot renoveringshjälp
av båten som står på dagisgården.
Vi önskar också en utbyggnad av
“bensinmacken”. Kan du tänka dig
att hjälpa oss?
Ingegerd Malm, Kastanjen, 21 50 44

Positiva idéer är smittsamma. När
Sven och jag pratar med folk om
kooperativet Friends, poppar det upp
idéer hos dem som lyssnar. Vandrarhem, naturstig, utställningslokal,
se där några av de ”dolda planer”
som kommit upp. Byahusidén
föder också hopp om att vi i Latorp
kan ses under eget tak och trevliga,
varierade former. Båda projekten är
under ivrig beredning. Du som är intresserad av att vara med i planering
och förberedelsearbete är hjärtligt
välkommen att kontakta mig.

Vad sägs om den här modellen?
Kooperativet Friends - rehabilitering till häst, blir verklighet inom en
snar framtid och platsen för byahuset
är ett ärende för Stadsbyggnadskontoret. Det rör på sig i Latorp!
Ingegerd Denander, 29 65 87

Kooperativ kommundel?

forts ...och trivas i ett levande samhälle och inte i en anonym sovstad
behövs en mängd saker; fungerande
barn- och äldreomsorg, skola, mötesplatser, gator, cykelvägar, vatten,
avlopp, postgång, allmänna kommunikationer och en gemensam organisation som ser till att detta fungerar.
Vi har mycket som är värt att
bevara och utveckla; närhet mellan människor, en fantastisk natur,
kulturhistoriska byggnader och
platser, ett dynamiskt föreningsliv,
engagerad barn- och äldreomsorg,
entreprenöranda t ex Tysslingedagen,
kooperativen och en mångfald av
privata företag. För att Latorp skall
utvecklas behöver vi samverka med
alla orter i vår kommundel, med föreningar och kooperativ och naturligtvis
med Örebro kommun.
Offentlig service
Ingenting står stilla, allt förändras.
Den väl fungerande omsorgen och
skolan som vi vant oss vid är så gott
som konstant hotad genom besparingskrav. Vår skol- och områdesnämnd
är i stort sett enig om att vi får för lite
av kommunens gemensamma resurser. Det var en av anledningarna till att
man funderade kring egen kommun.
Varken centralt eller lokalt (folkomröstningen) har denna begäran fått
något stöd. Det är dessutom tveksamt
om vi får behålla skol- och områdesnämnden nästa mandatperiod.
Bättre tider?
Våra centrala politiker och administratörer arbetar med fördelning utifrån ständigt nya förutsättningar och
siffror. Den kommunala ekonomin
kommer att pressas allt hårdare
med allt ﬂer åldringar och allt färre
i förvärvsarbetande ålder. Att hoppas att den förväntade ekonomiska
tillväxten skapar ﬂer arbeten, bättre
skatteunderlag och därigenom mer
skatteﬁnansierad service till just vår
kommundel är mycket osäkert. Centralisering av begränsade resurser är
vanligare än decentralisering.
Finns det andra vägar?
För att undersöka detta väckte jag frågan om en utredning om en kooperativ kommundel. En kooperativ kommundel är ingen färdigt modell. Goda
erfarenheter, rentav mycket goda er-

farenheter av kooperativa stadsdelar
ﬁnns i både Västerås, Eskilstuna och
Göteborg. Samhällskooperativ och
former för lokalt styrd ekonomi ﬁnns
i både Jämtlands och Hälsinglands
glesbygder. Utanför våra gränser,
i norra Italien och Skotland ﬁnns
samhällskooperativ och lokalt ägda
kooperativ av en mängd olika slag.
Detta kallas social ekonomi och är en
av de snabbast växande ekonomierna
i Europa.
Kooperation
I ett kooperativ bestämmer ägarna/
medlemmarna. Det kan bildas av
brukare, anställda, anhöriga eller en
kombination av allt detta. Ett kooperativ kan bedriva skola, barn- eller äldreomsorg på entreprenad åt
kommunen. Det kan även bedriva
affärsverksamhet vars vinst tillfaller
det gemensamma. En kooperativ
kommundel skulle kunna vara att
prova de olika former som passar de
olika orterna och de gemensamma
behoven bäst. I vårt län har vi dessutom ett kooperativt utvecklingscentrum med uppgift att kostnadsfritt
vara rådgivare i etablerandet av olika
slags kooperativ. Vi har resurser och
möjligheter.
Nutid - Framtid
Örebro kommun ska utreda möjlighet
till kooperativ kommundel. Vi får
då ta del av erfarenheter från dom
som prövat, sedan är valet vårt. Kan
vi hitta nya former att utveckla vår
kommundel tillsammans eller skall
vi riskera allt avlägsnare beslut över
våra gemensamma angelägenheter?
Personligen är jag övertygad att
vi har möjligheter att skapa något
tillsammans! Det största hotet är
förmodligen ”nån-annan-ismen”,
förhoppningen att andra skall göra
det åt oss. Ingen kan göra allt, men
alla kan vi göra något för ett levande
Latorp och en levande kommundel.
Hans Andersson, 29 60 32
Latorpare sedan 1962

Yogahelg i Gjuthuset

Någon gång i februari planerar jag
hålla en Yogakurs. Kontakta mig om
du är intresserad.
Karin Lidman-Frostenson, 10 18 20

Stöd din lokala idrottsförening
Välkommen som
medlem! Prenumerera
gärna på Bingolotter
via LIF.
www.svenskidrott.se/t/latorpsif
Erikslunds
är Latorps screentryckeri. Byalagets
kassar och T-shirts görs här.
Bernt Yngwén, 29 61 35
ELoMER AB
Din lokala installatör för el-, teleoch datanät samt för värmepumpar.
Över 30 år i branschen.
Lars Johansson
070-29 05 438, 29 65 83, 611 00 28
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
INDUSTRITRYCKERIET trycker
Latorpabladet och:
Foldrar
Broschyrer
Brevpapper
Kuvert
Visitkort
Orderblock
Tel: 611 75 08 www.intryck.com
Byalagets produkter
Beate Christinefoldern, kassar, Tshirts och provsticka ﬁnns hos Alf E,
29 62 23 och Ewa O
29 65 27.
Foldern ﬁnns även hos
författaren Jörgen Stenlund, 29 64 65.
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DECEMBER

Sista ungdomgårdskvällen för terminen
Sista anmälningsdag till Julgröt, Berit 29 63 34 Rut 29 62 23
Julgröt i Elim. Hemlig gäst. Lotterier.
Bokbil 18.15-18.45
Betala medlemsavgiften till byalaget?

JANUARI

Sycirkeln startar, kontakta Ewa 29 65 27 om du vill vara med
Betala medlemsavgiften till byalaget?

FEBRUARI

Bokbil 18.15-18.45
Ungdomsgården öppnar
Styrelsemöte i byalaget 18.00, Bollen
Motionsstopp till styrelsen i byalaget
Områdesnämnd
Byalagscafé. Medverkar gör kommunens energirådgivare
19.00 Årsmöte i byalaget
Bokbil 18.15-18.45
Områdesnämnd

Latorp går i ide

MARS

För en utomstående kan Latorp
vintertid framstå som vilken liten
pittoresk by som helst. Lagom
långt från storstaden, lagom
nära naturen utan att vara allt för
mycket bondvischan. Husen som
klättrar på åsen upp mot Kilsbergen med pudersnö på taken ser ut
som vilka hus som helst. Men ett
tränat öga ser genast skillnaden
mellan lantlig förort och biologiskt fenomen.
För under den kalla och mörka årstiden förvandlas husen i Latorp till den
största samling vinteriden som någonsin skådats. Långt innan snön isolerar oss
från varandra har vi krupit in i våra bon och förberett vintervilan. Trädgården
har stängts för säsongen, matkällaren är välförsedd och eventuella oljedepåer
fyllda. På sin höjd vinkar vi till varandra genom fönstren och det enda tecknet
på liv långa perioder är röken ur skorstenarna och de små adventsljusstakarnas
sken i dunklet.
Det hela är en mycket sund och riktig företeelse även om det för en utomstående stadsbo kan förefalla märkligt. För tänk hur världen skulle se ut
om alla unnade sig att gå i ide under vintern och inte tärde på vänskap eller
grannsämja i onödan. Tänk så många sjukskrivningsdagar vi sparar in genom
att låta kroppen gå ner i varv, läsa en god bok och njuta av tystnaden på landet.
Tänk så många hela tankar vi hinner tänka medan vi spanar bort mot den glimmande stadsproﬁlen.
Tids nog blir det vår. Tids nog ska vi grilla, klippa gräset, umgås och packa
badväskor. Till dess: Sov sött och dröm om tussilago och suset från tusentals
svanar på himlen. Vi ses fram på vårkanten!
Åsa Svennebäck

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
Sven Frostenson
29 60 36
Ryttare
Hans Andersson
29 60 32
Kooperation
Maj Ihrstedt
29 63 68
Miljöfrågor
Jonas Ludvigsson
29 63 18
Lars Schagerström
29 64 01
Cykelbanan
Elaine Edelsvärd
29 65 44
Kultur
Berit Storm
29 63 34
Daglediga, Bingo
Alf Elisson
29 62 23
säljer kassar, T-shirt, foldrar
Latorps vägförening
Stefan Elisson
29 63 30
Ordförande
Latorps IF
Peter Cronarp
Ordförande
Sonja Neogard
Bingolotter
Elim
Christer Fahlström
Ordförande

070-608 06 88
29 61 29

29 63 00

Till sist...
tack för alla bidrag till bladet. Det har
inkommit mer än det funnits plats för.
Jag har varit tvungen att minska ner
på text- och bildstorlek. Några alster
får avvakta vårsolen.
Tack Bertil, Industritryckeriet, för
bidrag av papper och trycksvärta!

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

