Latorpabladet går in på sitt andra
år och byalaget på sitt sjunde.
Hänt sedan sist; Café med energirådgivare Lars Törnblom och
diskussion om alternativa värmekällor. Erfarenheter utbyttes och imponerande kompetenser av skilda slag
blottades bland deltagarna.
Vi har oxå haft årsmöte och styrelsen förändrades med en person.
Jonas Ludvigsson tog steget in, från
att länge ﬁgurerat i “farstun”. Börje
klev av efter att ha varit aktiv ända
sedan interimstyrelsen bildades. Tack
för all den tid du lagt ner på byalaget.
Mötesordförande, Eva Marcusdotter, kommunalråd med ansvar för bl
a demokratifrågor ledde mötet med
stort intresse för vår verksamhet. Det
är bra för oss att vi får chans att visa
upp oss och få kontakt och förståelse
för de som bestämmer i ”stan”.
Förutom att vi gjorde val och
redovisade vad vi gjort föreslogs
att vi inför nästa år ska trycka en
almanacka. Har du ﬁna foton som
du skulle vilja dela med dig? Gamla
eller nya, på byggnader, männskor,
ﬂora eller fauna. Kom gärna med
förslag på 2006 års tema.
Mötet avslutades med bildvisning
från Sri Lanka, då och nu. Vackra
stränder, elefanter och kuperade
bergslandskap mot Galle efter tsunamins framfart. Lotteri och ﬁka gav ca
800 kr till Sri Lankabistånd.
Har du missat medlemsavgiften?
Den är 50 kr (el mer om du vill)
för hushåll och 100 kr för förening.
Betalas till Pg 61 88 49-4.
Ewa Overmeer, 29 65 27

Ulrika Hafström i Hagby, norra
Latorp, bjuder in till musikcafé i
april och naturvandring i maj.
Vi börjar med musikcafè hos Ulrika
den 8 april, från 19.30. Det lär bli
irländskt och kanhända även dans.
Hon ordnar med enkel förtäring och
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Byalagets styrelse samlad hemma hos Jonas. Från vänster; Sven, Ewa O,
Ewa K, Anneli, Peter, Ingegerd, Inger och Jonas. Hans saknas. På sista
sidan ﬁnns kontaktuppgifter.

Mat till småttingar...

...är inte det lättaste. Eller? Är det
egentligen så svårt? Ämnet innebär
ofta många funderingar och nu anordnar byalaget en informationsträff.
Det blir den 31 maj kl 14 i Elim och
handlar om den allra första barnmaten; smakportioner, puréer mm.
Barnen är självklart välkomna med.
Träffen kostar 50:-/person (25 för
medlem) inkl ﬁka! Tag gärna med
vänner från andra ställen än Latorp.
Om intresse ﬁnns fortsätter vi till
hösten med matprat när barnen ska
äta “riktig” mat.
Intresseanmälan en vecka innan, till
Ewa K 296067 el kummel@tele2.se
Ewa Kummelås 296 067
behöver därför veta hur många som
kommer. Hur många som helst får
inte plats... Ring Ulrika, 296 207,
före den 5e, för anmälan och mer
information.
Den 17 maj tar Mats Rosenberg
med oss ut på en naturvandring i
norra Latorp. Vi samlas vid kapellet i
Bäckalund kl 18.30.
Ewa Overmeer, 29 65 27

Familjedag & fåglar

Välkomna med på en härlig stund i
naturen den 14 maj. Samla familjen,
packa matsäck och rigga cyklarna.
Kl.10.00-10.30 är det start för fågelcykelbingo (10:-/ekipage) i hörnet av
Fabriks- och Stationsvägen, längst
ner i Stationsbacken. Cykelturen är
ca 3,5 km och när ni kommer fram
ﬁnns möjlighet att grilla medhavd
korv samt få proffsig hjälp med
fågelskådning i tubkikare, av kunnig
guide från Stiftelsen Tysslingen. För
bilåkare ﬁnns bra parkeringsmöjligheter på båda sidor om Grävevägen, vid Naturinfo. Frågor och
undringar, ring mig,
Ewa Kummelås 296 067

ur INNEHÅLLET

Kulturfyren light
Familjedag vid Tysslingen
Barnamat
Proﬁler
Bredband
Sri Lanka
Tysslingedagen
Elim
LIF
Kalender

Vi bygger på Sri Lanka?
Vi hade turen att lämna denna uderbara semesterö dagarna innan tsunamin kom och fördärvade många
människors vardag. Våra singalesiska
vänner som vi rest runt med klarade
sig helskinnade men t ex “vårt” hotell
i Unawatuna, nedan, jämnades med
marken. När man varit så nära och
inser att många av de goa människor
man träffat endera är borta eller har
det mycket svårt vill man göra något.

Tysslingedagen
Redan den 5 maj är det
Tysslingedagen. Byalaget,
genom “gruvfogden” Jörgen
Stenlund guidar intresserade
genom Beate Christine vandringen. Start vid Fyrbacken
kl 11 och 13.
Om det går som det är tänkt,
kommer IT-gruppen att presentera Dåtid - Nutid - Framtid
för Latorp inkl bredband. Vi
Bild från Tysslingedagen 2004
kommer att ﬁnnas vid Maj
Ihrstedts stuga, Askefallet. Försäljning av te och halsband till stöd för Sri
Lanka blir det oxå. Vi är tacksamma om du kan hjälpa oss med aktiviteterna, vill du vara med som utställare hör av dig till Maj, 296 368!

Bredband i Latorp, fas 2

Tillsammans med mina singalesiska
vänner sedan 80-talet kommer vi att
hjälpa till med att samla in pengar till
husbygge på sydvästkusten. Ravi som
nu bor i Dubai bildade snabbt en fond
tillsammans med utﬂyttade singaleser
och erbjöd oss att delta. Inledningsvis
var målet att återuppbygga en skola
men konsulatet har senare avrått från
det då de stora biståndsorganisationerna redan åtagit sig det. Däremot är
behovet stort hos vanliga människor
att få hjälp. Det ﬁnns inget “socialen”
eller A-kassa därnere...
Byalagets styrelse tyckte det var en
god idé och bedömer att det antagligen
ﬁnns ﬂer som vill hjälpa till. Det ﬁnns
nu ett bankgiro (Bg 5104-3982) och
ett konto om man vill autoöverföra
en summa per månad. Giroblanketter
kommer att ﬁnnas på de stora anslagstavlorna och hos styrelsen.
Dagsläget; en pålitlig byggare är
bokad, ett hus för en familj kostar
ca 20 000 kr att bygga. 10 hus samt
en lekplats planeras. Våra vänner
jobbar ideellt med att följa och rapportera projektet. Medan kvarnarna
mal så sakteliga därnere hjälper vi
föreningen Sri Lanka barns Vänner
med teförsäljning - 30 kr för 200g
Ceylonte av högsta kvalitet. Ett lager
ﬁnns hemma hos mig, välkomna att
proviantera!
Ewa Overmeer, 296 527

Äkta bredband med egen ﬁber till hemmet blir ett faktum om vi blir tillräckligt många Latorpare som vill ha detta. Tekniskt sett handlar det om en
optisk ﬁber till huset samt en s k mediaconverter som omvandlar ljussignaler
till elektriska signaler. I andra änden av ﬁbern ﬁnns Örebro stadsnät. Tjänster
som ﬁnns och kommer att ﬁnnas är ex vis internetuppkoppling, IP-telefoni
(ett sätt att ringa med vanliga telefoner) och IP-TV (en sorts kabeltv).
Stadsnätet ordnar med en ﬁnansiering enligt följande: Man betalar en
engångssumma vid inkoppling på 5995 kr, därefter betalar man 195 kr/mån
i tio år för ﬁbern. Efter tio år äger man sin egen ﬁber. Finansieringen berättigar till statens bredbandsbidrag på 5000 kr. Avgifter för tjänster som ex vis
internet tillkommer. 10 Mbps internet kostar idag 200 kr/mån.
Den som hoppar på erbjudandet får själv gräva från hus till tomtgräns,
resten ryms inom den beskrivna ﬁnansieringen. När vi blivit ett gäng intresserade så tar vi ut stadsnätsfolk för en frågestund! Intresserade kontaktar;
Peter Isaksson, 296 553
Cykla till stan - eller rid
Banvallen kommer att vältas en
gång till i vår och blir därmed mer
cykelbar än någonsin!
Men banvallen är också till för
ryttare och vi hoppas och tror att vi
kan samsas så att den tillplattade
(norra) delen inte skadas av hovar.
Lars Schagerström, 296 401
Ungdomsgården
För tillfället ser det ut som att åk
6 och uppåt har fritiden tillräckligt
fylld för att ha behov av går’n på
torsdagar. Vår ambition är inte att
konkurrera med andra lokala aktiviteter utan vara ett alternativ när
aktiviteter saknas. Därför stänger vi
och återkommer när behov uppstår.
Ungdomsgårdsledarna
Bingo
Berit Storm är sin vana trogen och
håller i Bingo på måndagar kl 14.
Öbos kvarterslokal, Bergavägen.

Bokbilen undrar...
...om vi har några synpunkter på deras verksamhet. Kommer de rätt dag,
passande tid? Har de de böcker
du förväntar dig? Kontakta gärna
bibliotekarien Kristina Persson, 216
144 el kbstbkbl@orebro.se.
Vi kanske ska ha ett bokcafé till hösten
med någon föreläsare och samtidigt
bjuda in det rullande biblioteket? Ska
det handla om barn-, ungdoms- el
vuxenböcker?
Latorps Friskola
Föräldraföreningens ansökan att
starta friskola har dragits tillbaka
eftersom vi inte har någon egen lokal
vilket är ett kriterie som måste vara
uppfyllt för att få ett godkännande. Vi
skickar in en ny, reviderad ansökan
för att håller frågan levande om nya
nedläggningshot kommer och en
skolbyggnad blir till salu.
Göran Schultz, 296 044

Proﬁler i bygden

Under den här rubriken kommer vi att presentera
folk i Latorpområdet. Vi börjar med Folke och
Lennart.
Bröderna är uppväxta på föräldragården vid
Gräve Kyrka, som Lennart fortfarande driver.
Pappan köpte på sin tid in en gård i Norra Holmstorp som Folke nu brukar. Där föder han upp
ca 180 ungtjurar per år. Lennarts inriktning är mjölkproduktion med ett 50tal
mjölkkor som vardera ger 9 – 10.000 liter per år. Bägge har spannmål och
hövall för eget bruk samt säljer en del till hästägare som undertecknad.
Folkes fru Eva jobbar som datalärare i Vintrosa. Barnen Stefan och Maria
har ﬂyttat hemifrån. Och Lennarts fru
Elisabeth jobbar på dagis i Haga. Även
deras barn är utﬂugna: Helena, Karin,
Gustav och Anders.
Kommer några av barnen att ta över,
frågar jag. Svaret är att det får man se.
Folke och Lennart känner sig rotfasta.
När de växte upp var det klart från början. Men det är inte lika enkelt med den nya generationen. Där efterfrågas
mera av valfrihet och fritid, kanske. Jobbet som lantbrukare är osäkert om
man ser framåt. Det är också slitigt och krävande och lämnar lite fritid. Men
samtidigt är det en livsstil som präglas av vädrets och årstidernas växlingar
och arbetet med djuren.
Sven Frostenson

Lokalproducerade ägg
Direkt i äggbod. Irvingsholm.
Välkomna!
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!
019-296 173, 070-7226255 Jonas
Kilsbergens ved
Uthyrning av vedmaskin,
försäljning av ved.
Anders Danielsson 296 177, 070443 49 71, Ulrik Niemi 296 328
Hyr släpvagn i Latorp
F:a Anders Danielsson
296 177, 070-443 49 71

Elims tonåringar åker till Kina
Ungdomsarbetet i Elim växer. Från de allra minsta, som med sin hemmaförälder samlas till sång och lek, upp till våra äldre tonåringar. Det känns bra
och riktigt att kunna erbjuda våra barn och ungdomar i alla åldrar ett samman- INDUSTRITRYCKERIET trycker
Latorpabladet och:
hängande utbud av bra verksamhet i vårt eget samhälle.
Foldrar
När det gäller Tonår har vi återupptagit traditionen av resor på programmet.
Broschyrer
På 80- och 90-talen gick resorna till Italien, Österrike och Frankrike med
Brevpapper
Tonår. Många är faktiskt idag föräldrar som var med “på den tiden” som nu
Kuvert
har egna barn som vill ut och se sig om. Nu planeras en resa till Kina som
engagerar våra äldre ungdomar. Här ska vi möta en ny kultur, träffa ungdomar Visitkort
Orderblock
i samma ålder och inse att världen krymper alltmer och att vi också blir mer
Tel: 611 75 08 www.intryck.com
och mer beroende av varandra. Man samlar in pengar i allt snabbare takt och
målsättningen är att allt som resan kostar skall arbetas in!
Christer Fahlström Tysslinge Hobby & Hantverk
Försäljning av egentillverkade
smycken och material. Kurser;
Pub i Viagården, Vintrosa
Fotbollskola mm
påtning, vikingasmycken.
Flera gånger per år ordnar Folkets
I sommar kommer
Solweig Thorsell
Hus föreningen i Vintrosa trevliga
vi att samarbeta med
296 298, 070-958 24 10
pubkvällar. De anordnar även anÖSK Ungdom kring
dra program som t.ex. dockteaterfotbollskolan. Den kommer att bedByalagets produkter
föreställningar. För att kunna gå
rivas i fem olika grupper under
Kassar, T-shirts (röd, svart, blå),
på puben måste man vara medlem
v 24: Fotbollskul (99-00) Fotbollemössa, provsticka, Beate Christineoch det blir man enkelt via en
kis (97-98) Fotbollskola (-1996)
folder, ﬁnns hos Alf
engångssumma på 100:-.
Fortsättningsskola och SommartränE, 296 223 och Ewa O
Den förträfﬂiga lokalen, Viagården,
ingsgrupp (för lag, del av lag).
296 527.
går även bra att hyra till div. evenePå sid 4 hittar du kontaktuppgifter
Foldern ﬁnns även
mang. För mer info titta in på hemtill bl a lagledare. I kalendern ﬁnns
hos författaren Jörgen
sidan: www.vintrosafolketshus.com
matchschema, div 5 herrar.
Stenlund, 296 465.
eller ring: 019-294 912.
Välkommen som medlem och
Ewa Kummelås PS Har du ﬁrma är du välkommen att
prenumerera gärna på Bingolotter.
Peter Cronarp
vara med i företagsspalten DS

Må 4
To 7
Fr 8
On 13
Lö 16
Sö 17
To 28
Lö 30
To 5

APRIL

Anmälan till Musikcafé den 8e, Ulrika H 296 207
Bokbil 18.15-18.45
19.30 Musikcafé - förtäring. Anmälan till Ulrika 296 207
19.00 Vägföreningens årsmöte, Öbos kvarterslokal, Bergavägen
Pub, Viagården, Vintrosa 20.00-01.00 (medlemkrav, se sid 3)
Styrelsemöte i byalaget
Latorps IF - Tångeds IF Div V Herrar
19.00 Vårtal och brasa vid skolan. Arrangör; Elim

MAJ

Lö 7

Tysslingedagen. Byalaget ﬁnns i Askefallet,
Beate Christineguidning kl 11 och 13
Latorps IF - Skyllbergs IK Div V Herrar

To 12
Lö 14
Ti 17
Fr 20
Lö 21
Ti 31

Bokbil 18.15-18.45
Familjedag, cykelbingo o fågelskådning, Södra Tysslingen se sid 1
Naturvandring. Samling kapellet, Bäckalund. Mats Rosenberg
Latorps IF - FK Bosna 92 Div V Herrar
Styrelsemöte i byalaget
14.00 Barnets första mat, Elim 50:- inkl. ﬁka (25:- för medlem)

On 1

PRO distriktstävling i Boccia på Björkvallen

To 2
To 9
To 9
Må 20
Fr 24
Må 27

Latorps IF - IF Eyra-Rosta Div V Herrar
Bokbil 18.15-18.45
Latorps IF - Lillkyrka IF Div V Herrar
Latorps IF - Yxhults IK Div V Herrar
Midsommarﬁrande i Hacklycke-Lundaparken(?) se anslag
Latorps IF - SMÅ IF Div V Herrar

JUNI

35 graders skillnad

Utanför mitt fönster blir
småfåglarna allt vildare för var
dag. Det är talgoxar, blåmesar,
sparvar eller pilﬁnkar och en
nötväcka. T o m en mindre hackspett har visat sig - men blev ivägmobbad. De senaste nätterna har
vi haft neråt 10 – 15 grader. Och
på dagarna i söderfönstret plus tjugo. En skillnad på 35 grader. Även
de övervintrande ﬂugorna vaknar
till liv och kryper fram ur vinterns
skrymslen och vrår. Det är våren som
avlöser vintern. Skillnaden piggar
upp - som all omväxling. Vore det
inte för kylan och mörkret så skulle
vi inte längta efter sommaren och
njuta så av våren.
Förr i tiden fanns en s k klimatlära
som förklarade olika folks egenskaper med utgångspunkt i deras
hemländers klimat. Vår enastående

Blåsippan ute i backarna stå... snart
kreativitet och produktivitet och
uppﬁnningsrikedom (!) förklarades
då med vår omväxlande väderlek.
Klimatläran har av modernare vetenskaper avfärdats som vidskepelse.
Men ändå – det kanske låg något i
den. I alla fall är det skönt när våren
kommer.
Sven Frostenson

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
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
Latorps vägförening
Stefan Elisson
296 330
Ordförande
Latorps IF
Peter Cronarp, ordförande 335 523
Birgitta Karlsson, kassör 296 342
Sonja Neogard, Bingolotter 296 129
LEDARE:
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
www.svenskidrott.se/t/latorpsif
Elim
Christer Fahlström
Ordförande

296 300

PS Latorpsföreningar välkomnas med
sina kontaktuppgifter DS
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