Senaste nytt...

Nr 2/06

Latorpabladet
Udumulla, Sri Lanka

Byalagets JULGRÖT i Elim är en
tradition och även i år blir det i luciaveckan - 14/12 kl 18.30. Anmälan till
Berit 296 334 el Maj 296 368 (10/12).
Styrelsen har beslutat att avveckla
vårt pg-konto som kostar onödigt
mycket och använder nu endast vårt
bankgiro. Betala därför medlemsavgiften (100kr/hushåll) till bg 51043982, eller kontant till kassören eller
ordförande. Vi har numera Axfoodkort; så planerar du en aktivitet så
kan inköpen ske på grossen.
Mer ekonomi; en ny programperiod
för landsbygdsstöd väntar. Kommande program talar för mer stöd till
bygdegrupper och småföretagare på
landet - kan det gå till cykelväg? Vi
ligger på!
Edward Gertzell har forskat vidare
ang friköpa bebyggda kommunala
tomter. Beslut ﬁnns hur pris ska sättas, och kommunen önskar inte göra
direkta gruppförhandlingar. Under
resten av 2006 är försäljningspriset
63% av marktaxeringsvärdet, 2007
- 65%, 2008 - 67%, därefter stiger
procentsatsen successivt för att 2015
ligga på ca 90% avmarktaxeringsvärdet.
Styrelsen

Byggprojektet rullar på och Chamathka
Sivumini ﬁnns numera i hus no 11.
Vi kan verkligen vara nöjda med de
kontakter vi har på Sri Lanka. Vallen mot
ﬂodmynningen för att skydda mot ev nya
tsunamis är byggd och det blivande lärcentret är på G. Dock har monsunregnen
varit ovanligt envisa och tidsplanen svår
att hålla. Bilderna tog Ravi när han var på
besök i oktober. Fler bilder ﬁnns på vår
webbplats.
Det är fortfarande oroligt på Sri Lanka.
Mestadels i norr och på östkusten. Dock
spränges en marinbas i Galle några mil
från Udumulla i oktober. Huvudstaden
Colombo drabbas av och till av attentat. Det är inte direkt turistvänligt, tyvärr.
Byalaget har skickat en bilderbok till Chamatka i julklapp - en äkta svensk
Bamse med typiska svenska vardagsbilder och bokstäver - dvs orginellt på
andra sidan jordklotet. Om vår preliminära plan håller, så kommer vi att
samla in en kubikmeter leksaker och småbarnskläder och skicka till byacentret i Udumulla under
våren. Vi har tänkt ragga
en sponsor för fraktkostnaden, tips mottages
tacksamt. Har du ett
överskott av leksaker och
mjukisdjur, hör av dig till
mig så återkommer jag
när det är aktuellt.
Ewa Overmeer

Medlemsförmån & Ny webbplats

bytes, företagsannonser, diskussionsforum… Notera mejladress på din
inbetalning och kassören skickar dig
inloggningsuppgifter.
Det är Daniel Chronlund som
utvecklat den interaktiva hemsidan.
Han hoppar också in som kontaktperson för IT och bredbandsfrågor i
byalaget.
Daniel utbildar sig inom IT och
data samtidigt som han söker jobb.
Han har under en tid erbjudit hjälp
med krånglande datorer och teknik
till Latorpare bl.a. hjälp att installera
ADSL, laga trasiga datorer och skapa
en säkrare ITmiljö med brandvägg
och virusskydd. Behöver du hjälp
med något teknikrelaterat därhemma

Snart kommer Latorps Byalags nya
webbplats - på samma adress som
tidigare - www.latorpsbyalag.se!
Här har du som medlem möjlighet
att utnyttja anslagstavlan gratis för
allehanda aktiviteter; köpes, säljes,

så är det bara att höra av sig till 296
001 - Daniel Chronlund - har han
bara möjlighet så dyker han upp som
den räddande ängeln.

ur INNEHÅLLET

Medlemsförmån & Ny webbplats

Sri Lanka
Cykelväg
Buggande Latorpsbarn
Bokbilen
Himlakul
Tysslingedagen
EU-pengar
Kortisar
Kalender, Kontaktuppgifter
Byahus

Medlemsavgiften är 100 kr för hushåll och 200 kr för förening. Betalas till Latorps byalag, bg 5104-3982
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Vi vill ha en bättre cykelväg

Kan det möjligen bli som i Värmland, bilden ovan? Vår cykelväg mot
Örebro... Vi har tillskrivit Vägverket,
kommunen, politiker - framgång, så
tillvida att en tjänsteman äger ärendet
och lovar underhåll. Pengar kommer
att tillföras våra lokala “kommungubbar”. Banan stiger från “naturmark”(=underhållsbefriad) till att få
vara med på kommunens underhållsplan. Det är en början, kanske kan
EU-pengar göra resten...
Ewa Overmeer
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
bokbilens besök. Detta är vårens
turlista för Tysslingeområdet.
Torsdag; 1/2, 1/3, 29/3, 3/5, 7/6
Egersta, Fridhem kl. 17.00 – 17.20
Latorp, Bergavägen 17.30 – 18.15
N Holmstorp, St Valla 18.20 – 18.40
Vintrosa kyrka 18.50 – 19.10
Har Du synpunkter på bokbilens
verksamhet, önskar en ny hållplats
eller vill fråga om något?
Tel: 019-21 61 44 , 070-259 59 52
E-post: bokbilen@orebro.se
Internet: www.orebro.se/bokbilen

Buggande Latorpsbarn
Lördagen den 18/11 var det SM
i bugg i Hallsberg, och det gick
riktigt bra för Latorpsﬂickan
Michaela Lindstrand och hennes
partner Roffe Öhlund, de kom först
2a i sin klass, ”barn-silver under 12
år”, och gick direkt vidare till SM
uttagningen, där de var med ända
upp till semiﬁnal, de slog t.o.m
par som dansar i guldklassen. Nu
”Bugg Silver, Barn under 12 år” Michaeligger de på 12e plats i Sverige för
la och Roffe tv och Richard och Sara
barn under 16 år. Michaela har dansat
th. Prisutdelare och domare är Dermut
sedan hon var 8 år, och dansar även
Clemenger, känd från TVs Let’s dance.
latin och pardisco. Hennes partner
Richard och Michaela uppmanar
Roffe har påbrå från Latorp, hans
alla barn att börja bugga, man blir så
morfar, Stig Sandberg är född och
glad av det, säger Michaela. Det är
uppvuxen i Gjuthuset, och tränade
jättebra sammanhållning mellan alla
Latorps IF på 50-talet.
Det gick också bra för Richard Wal- barnen och ungdomarna på träning
och tävling, säger de båda.
desjö och hans partner Sara Andre.
Nästa stora tävling som de båda
De började dansa tillsammans hösten
paren ska delta i, är Christmas Cup,
2005 och kom på 3e plats i sin första
den är i Idrottshuset lör 9/12. Täv”silver-barn-under 12 år” tävling.
lingen kommer att visas i SVT 24
- Det är helt Michaelas förtjänst,
den 26/12 och 31/12, samt i SVT 2
hon ﬁck mig att börja dansa och bli
den 7/1.
Saras partner. Tack för det, säger
Carina Waldesjö
Richard glatt.

Tävling mellan Miniscouter och Himlakul
Himlakul

På onsdagskvällarna är stämningen
på topp i Elim. Det sjuder av skaparglädje och aktiviteter när gruppen
Himlakul träffas. Den består av ca 20
barn i åldern 9-12 år som varje vecka
samlas för att skapa i textil, trä eller
andra material. Kvällen börjar med
att man tävlar mot den andra onsdagsgruppen – Miniscouterna – i en
turnering som pågår hela terminen.
Det är lika spännande varje vecka
– vem vinner idag?

Sedan börjas det hamras, klistras
eller sys och alla är koncentrerade
på sina projekt. Ena gången har man
kanske med en halsduk hem, andra
gånger en fågelholk eller ett julkort.
För att kunna variera projekten skulle
vi gärna vilja ha restgarner i olika
färger. Har du några som du inte
använder tar vi i kyrkan gärna emot
dem. Kontakta Inger Fahlström (296
300) eller Johannesson (296 133),
tack på förhand!
Inger Johannesson

Tysslingedagen - 15 år 2007
Den numera välkända kultur- &
hantverksrundan har haft sitt första
planeringsmöte. Evenemanget har
växt med åren och man samlades för
att stämma av vilken utveckling man
vill ha. Utställarna håller fast vid att
värna bygdens konst- och kulturarbetare. Förhoppningsvis kan utställare
samordna sig så att det inte blir så
många platser för besökarna att välja
mellan men ändå träffa ﬂertalet.
Byalaget räknar med att visa Beate
Christine gruvan som vanligt. Maj
upplåter sin Närkestuga i Askefallet,
där historiematerial brukar presentePengar från EU

Landsbygdsprogrammet, 2007-2013,
har 3 huvudmål; förbättra jord- och
skogsbrukets konkurrenskraft, förbättra miljön och landsbygden, förbättra
livskvalitet, bredda företagande och
främja utveckling av landsbygds-

Julgröt

Tysslinge Hobby & Hantverk
Försäljning av egentillverkade
smycken.
Solweig Thorsell
296 298, 070-9582 410

ras tillsammans med hennes antika
ting. Är det ﬂera hantverkare i Latorp
som vill samsas med oss på gården?
Hör av er till Maj Ihrstedt, 296 368.
Samordnare för Tysslingedagen är
bibliotekarierna i området, 215 074
el 215 066.
Ewa Overmeer
ekonomin. Mer info på www.sjv.se
(Jordbruksverket).
Kan vi bygga projekt kring asfalterad
cykelbana, byahus, servicecenter,
eget vindkraftverk - småföretagare,
föreningar har här chans till uppbackning.
Ewa Overmeer

KORTISAR

med skinkmacka,
underhållning, lotteri och försäljning
den, 14/12 kl 18.30
i Elim. Anmälan
till Berit 296 334
eller Maj 296 368.

Visionsskiss för Latorp?
Dax att revidera den visionsskiss
Jonas Ludvigsson formulerade å
byalagets vägnar i fjol. Dokumentet
ﬁnns på hemsidan. Vi vill gärna ha
synpunkter, företagare, föreningar m
ﬂ - tyck till!

Restaurangchansen, ät 2 betala för
1. Det ﬁnns ännu några häften kvar.
Stöd LIFs tjejer el Sri Lanka-projektet. Ewa, 296 527.

Den planerade återvinningsstationen i Latorp ligger på is i brist på
pengar. Det är inte beslutat var den
ska placeras. Byalaget tillsammans
med vägföreningen har framfört att
vi vill att beﬁntliga miljösstationer
i Tysslingeområdet bör få vara kvar
även när den nya stora anläggningen
uppförs.

Sy och skapa med textil, vill du vara
med i Vintrosa textilsal så hör av dig
till mig; Ewa Overmeer, 296 527.
Snickra och snida? Om intresse
ﬁnns startar vi en cirkel. Kontakta Peter K, 070-2951 362 el
rosten1000@spray.se

Teaterföreningen En annan
har tillsammans med byalaget
planerat för en teateruppsättning
om Beate Christine gruvan - är du
intresserad att delta i det alldeles
nystartade projektet - hör av dig till
Lars-Göran Holmgren 070-2051995

Byalaget har fått Stadsbyggnadskontorets Visionsskiss för Vintrosa på
remiss. Hör av dig om du vill tycka
till om den. Ewa, 296 527

Föräldraföreningen för Latorps
friskola har som syfte att garantera
en levande skola i Latorp, i första
hand en kommunal skola. Den 28/11
hölls årsmöte, Göran Schultz valdes
till ordförande.

Berit Storm, 296 334, håller i
Bingo på måndagar kl 14. Öbos
kvaterslokal, Bergavägen.

Lagerqvist´s Entrepenad
Mark- & anläggningsarbeten
Robert Lagerqvist
296 056, 070-6068 841
Te från Sri Lanka
säljes till förmån för barn- & ungdomsverksamhet (www.slbv.se)
Ewa Overmeer, 296 527
ELoMER AB
Din lokala installatör för el-, teleoch datanät samt för värmepumpar.
Lars Johansson
070-2905 438, 296 583, 6110 028
TUVAN’S Bil & Plåt
Plåtarbeten, reparationer, div monteringar 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.
Det ﬁnns möjlighet att hyra lokal
för aktiviteter i Gjuthuset, kontakta
Malena 296 111 för info.

To 14

DECEMBER

18.30 JULGRÖT, anmälan till Berit 296 334 el Maj 296 368 (10/12)

JANUARI
Må 15 Planeringsträff - Beate Christine teater, Gjuthuset
Sö 21 Byalagets styrelsemöte
To 8
Ti 27

FEBRUARI

Vägföreningens styrelsemöte
Byalagets ÅRSMÖTE. Motionsstopp 4/2

To 8
Vägföreningens årsmöte
Må 26 Byalagets styrelsemöte

MARS

Byahus
”Skriv något om ett bya-hus” löd
uppmaningen. Då var jag mitt uppe i
årets fönsterputs, Herr Katt hade just
kommit hem nykastrerad från veterinären och hämnats genom att kissa
på duntäcket och sprickan i spishällen hade sprungit över till motsatta
sidan. I det läget är det inte helt lätt
att tänka ut varför i hela världen man
skulle vilja ha del i ett andra hus.
Eller för den del i ett tredje om man
råkat dra på sig en sommarstuga i
något inte så välbetänkt ögonblick.
De senaste tio åren har ett hus varit
nog. Vi har målat och slipat, spacklat
och tapetserat, grävt och fyllt igen,
krattat och rensat. Blotta tanken på
att ha ansvaret för ytterligare ett hus
med stuprör, takpannor, källarutrymmen, ugnar och gud vet vad annat
som kan gå sönder, vittra eller mögla
får det att knyta sig i magen.
Ändå har jag fått uppleva hur det
är att kunna ha tillgång till ett sånt
hus. Ett som ingen äger men alla har
ansvar för. I sanningens namn ska
jag säga att min insats sträckte sig
till städning och golvläggning men
jag var tonåring så med tanke på det
var kanske min insats vad man kunde
begära.
Huset i fråga ﬁnns kvar. Nästa gång
du ger dig upp till Suttarboda och
spänner på dig skidorna ska du kasta
en blickt till vänster, just innan du
inte klarar svängen eftersom du har
för hög fart och dråsar omkull i ett
snömoln. Där i svackan ligger Hannas stuga. Den övertogs av Missionsförsamlingen i Vintrosa och blev
ett populärt tillhåll för oss som var

Byahus med IT-café, kiosk, företagarhotell, sporthall, badhus - vem vet
vad det kan bli?
tonårsscouter. Efter att råttorna hade
jagats bort och elen dragits om så att
man tordes ta i spisen och kaffebryggaren samtidigt.
Hannas stuga var det perfekta stället
att samlas och grilla en sommarkväll,
på vintrarna var det ett mysigt tillhåll
mellan varven i pulkabacken och varje
sportlov sålde vi våfﬂor till släkt och
vänner och en och annan omkullfallen
skidlöpare som sett den lilla skylten.
Även efter att vi lämnat scouttiden
bakom oss blev Hannas stuga ett ställe
dit man kunde ta kompisarna från stan
och sova över framför den sprakande
brasan i öppna spisen.
Så kanske är det med gemensamhetshus som det är med andra former av
delad vårdnad: När man inte behöver
ta ansvar och stå för hela underhållet
dygnet runt blir det lättare att fokusera
på fördelarna och inte digna under
nackdelarna. Eller om ni så vill: Det
är okej att skyfﬂa skit någon gång när
man vet att det är grannens tur nästa
gång.
Åsa Svennebäck

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
Daniel Chronlund
296 001
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
100 550
Ungdomsgården
Alf Elisson
296 223
Säljer kassar, T-shirt, foldrar mm
Latorps vägförening

Stefan Elisson, ordf
Latorps IF

296 330

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

Föräldraför. Latorps friskola

Göran Schultz

Latorpabladet utges av Latorps byalag, c/o E Overmeer, Ingelstav. 17, 719 94 Vintrosa, 29 65 27
http://www.latorpsbyalag.se - info@latorpsbyalag.se - bg 5104-3982

296 044

