Nytt år...

Gör som Richard, hitta en bärbar dator på Byalagets interaktiva anslagstavla! Varför annonsera i NA, när
grannen kanske är den bästa kunden?
Samtidigt som ni betalar in medlemsavgiften för 2008 (100kr/familj), fyll
i er mailadress, så får ni ett loggin.
Därmed har ni möjlighet att använda
anslagstavlan för annonser, meddelanden eller diskussioner på
latorpsbyalag.se.
Betala in på bankgiro 5104-3982.
Därefter får du ett medlemsbrev, per
mail om du uppger din mailadress,
per post om du föredrar det och uppger din adress vid inbetalningen.
Välkommen som medlem 2008!
Carina Waldesjö, kassör
Landsbygdsutveckling –
återbäring från EU
T.o.m. 2013 genomförs ett nytt EUprogram för landsbygdsutveckling.
Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang utveckla
företagandet och förbättra livskvaliteten på landsbygden. För att stärka
det lokala engagemanget ska Leadermetoden tillämpas. Leader betyder
”samverkande åtgärder för att stärka
landsbygdens ekonomi”. Utgångspunkten för arbetet är samverkan
mellan den ideella (föreningar), den
privata (företag < 10 anställda) och
den offentliga sektorn.
Leader Mellansjölandet

Det är skogs- och lantbruksbygderna
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Latorpabladet
Sol, Vind, Ved eller vadå?!

Egen anläggning eller gemensam?

Ulf Forsberg kommer att berätta om vindar och vindenergi och om förutsättningarna för att sätta upp ett vindkraftverk. Han kommer också att berätta om det
nya JBA-verket, vindkraftverk modell mindre.
Kan solenergi vara något för dig? Anders Holm har
erfarenhet av tester med solenergi. Lagring av energi är
ett problem som Anders också jobbar med.
Vi räknar med en spännande kväll och kanske planerar vi för ett gemensamt
energiprojekt med EU-pengar i kappsäcken? Kom och ﬁka, ställ frågor,
berätta om dina erfarenheter och möt andra nyﬁkna energikonsumenter!
Välkommen till Energicafé den 12 februari 18.30 - Latorps skola
mellan Vänern, Vättern och Hjälmaren. Till
området hör kommunerna
Askersund, Degerfors,
Laxå, Lekeberg, del av
Hallsberg, Örebro och
Karlskoga. Från Tysslinge
har Jenny Risberg och
Majvor Österberg, komDeltagare på Leaderträff i Garphyttan
munförvaltningen, Anders
4,7 miljoner - något till Latorp?
Enarsson, GIF och Ewa OverLeader ska ﬁnansieras från EU och
meer varit med i arbetsgruppen inför
med svenska offentliga pengar. Det
föreningens bildande.
kommer sammanlagt att bli 4,7milj/
Arbetet har kommit så långt att en
ideell förening har bildats och förslag år till Mellansjölandet. Utöver den
offentliga medﬁnansieringen ska
på en strategi ﬁnns. Så här beskrivs
projekten också ha medel från den
de övergripande målen: • Främja en
privata och ideella sektorn, endera
ekonomiskt, ekologiskt och socialt
pengar och/eller ideellt arbete. Styhållbar utveckling på landsbygden
relsen (LAG-gruppen) i Mellansjölan• Främja en god livskvalitet på
det beslutar om projektmedel. Har du
landsbygden • Utveckla uthålliga
samarbetsformer för samverkan inom en idé? Börja skissa på en plan, under
senvåren bör föreningen vara godkänd
trepartnerskapet (offentliga, ideella
av Länstyrelsen och kan börja fördela
och privata aktörer) genom lokal
Ewa Overmeer, ordf
förankring, inﬂytande och samarbete. medel.
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Medlemsavgiften är 100 kr för hushåll och 200 kr för förening. Betalas till Latorps byalag, bg 5104-3982

Latorps skola fyllde 100 år och byalaget uppvakade med tårtor!

Vi tackar barn, personal,
C-O Steen och alla andra
som ﬁxade jubileet!
På lördagen kom bl a
Elvi, elev från 30-talet.
Hon kunde namnge
elever på de gamla skolkorten, vilket minne!
Historieforskningen kan
fortsätta. Vilka vill vara
med? Hör av er!

Asfalt i Värmland,
cykelränna i Närke...
Vi vill ha en bättre cykelväg

I november hade vi en träff med
kommunen, Eric Poignant (cykelsamordnare) och Fredrik Persson
(kommunalråd, infrastruktur) för
att diskutera cykelvägen på banvallen mellan Latorp och Karlslund.
Det är ju en utmärkt cykelväg som
skulle bli ännu bättre om den blev
asfalterad. Vi hade en bra diskussion
om förbättrat underhåll, asfalt och
snöröjning. Någon form av beslut
kan vi vänta oss i vår.
Vi tror att det är störst chans att
få något gjort om kommunen och
Vägverket samarbetar. Kanske med
hjälp av LEADER-pengar. Ett av
problemen idag är att kommunen
äger banvallen medan Vägverket
äger Grävevägen. Ingen av dem känner något totalt ansvar för cyklister
och mopedister. Därför kommer
byalaget att skriva till Vägverket
igen. Det är förstås fritt fram för vem
som helst att skriva till kommunen,
Vägverket eller till Nerikes Allehanda. Ju oftare våra åsikter hörs,
desto större möjlighet att något
händer.
I kontakterna med kommunen och
Vägverket är det förstås bra att ha
en uppfattning om hur banvallen
används och hur den skulle kunna
användas om den blev asfalterad.
För att undersöka detta har vi gjort
en enkät som ﬁnns på byalagets
hemsida: latorpsbyalag.se/banvallen/ Det är bra om alla som har
möjlighet fyller i enkäten. I frågorna
pratar vi oftast om cykling, men det
är lika intressant att få svar från er
som åker moped, rullskidor, motionerar, rider…
Lars Schagerström

Övergångsstället vid skolan

Vägverket har tagit fram en förstudie för Vintrosavägen/Garphyttevägen
genom Latorp. Den belyser den beﬁntliga situationen och vilka åtgärder som
kan bli aktuella. Förhoppningsvis kommer man att föreslå åtgärder för att förbättra säkerheten vid övergångsställena. I arbetet med förstudien ingår samråd
med allmänheten, t ex mötet i Vintrosa-06. Nu kommer man visa förstudien
för allmänheten och ge alla möjlighet att komma med synpunkter. Förstudien
kommer att ﬁnnas utställd (biblioteken?) och vara tillgänglig på Internet.
Håll utkik efter en annons i NA, troligen i februari och ta chansen att komma
med synpunkter.
Jonas Ludvigsson │se
se även nä
nästa sida →
Skildra Latorps historia med oss

Vintrosa teaterförening sätter upp ett spel om Latorps historia.
Tiden kommer att utspela sej då Latorp hade en storindustri av alunframställning. Då röken låg tjock över nejderna från de stora pannor som användes när
alunskiffret brändes och så småningom blev exportvaran alun, till Europa. Det
kommer inte att eldas i spelet men vi kommer att skildra människorna som
jobbade runt ugnarna och stod i rödfyren. Därför kallar vi spelet än så länge
kort och gott för ”Rödfötter”.
Nu kommer ni alla Latorpare som tycker det är roligt med teater med i
bilden. Vi kommer att behöva en hel del skådespelare för att genomföra det
hela. Är du sugen på att pröva dina skådespelartalanger så kommer vi, om
planerna håller, att börja med repetitioner hösten 2008. Vi kommer även att
behöva folk runt omkring som t.ex. kan leta fram lämpliga kläder och rekvisita. Så om det känns bättre att vara bakom scenen så är detta ett ypperligt
tillfälle. Funderingar? Lars Westling 296333 Larsgöran Holmgren 294360
Midsommar
Ja, det kan visst bli som vanligt, 2-300
ﬁrare i Hacklycke-Lundaparken men
det krävs att vi alla hjälp åt.
2007 räddade Tonår, på eget initiativ,
ﬁrandet med att ta på sig både lotteri och ﬁskdamm. Det ska Latorps
tonåringar ha en stor eloge för! TACK!
Julgröt
…var det i år också, tack Maj, Berit
och Berit för allt ert arbete och
Malena, Jan-Anders och Sten för
musiken. Förutom ätandet blev det
diskussion om byalagets arbete och
vad vi skulle kunna göra framledes,
t ex jobba vidare med cykelväg, bättre belysning vid övergångsstället...

hej, va’ trångt det blev på denna sida, ja, i hela bladet, hoppas ändå det går att läsa & förstå...

Latorps IF och Garphyttans IF har hittat samarbetsformer på ungdomssidan. Först ut är ﬂickor födda 1995-97,
de kör nu i en samlad regi med ledare och spelare från
båda föreningarna. Ambitionen är att hitta ﬂer åldersgrupper där ett gemensamt lag kan bildas. Gemensam fotbollskola blir det under 2008.
Ett starkt P92 lag håller på och tar form i LIF. Truppen består
idag av 20 st hungriga spelare som alla brinner för fotbollen.
Latorps IF har fått en fast tid nu i vinter på det nya konstgräset vid Rosta
gärde, s.k. Karslunds Arena. Föreningen söker sponsorstöd från näringslivet,
har du förslag? Kontakta ordf. Peter Cronarp, 070-6080688.
Mitt i ett vägäventyr
Nu när den mörka årstiden är här har vi fått farthinder på de kommunala vägarna. Vi har försökt ändra tidpunkt för utsättande av dessa hinder då de kan
skapa problem vintertid, framförallt hindret i stationsbacken.
På vårt kommande årsmöte, 27/3 kl 19 i Elim, har vi inbjudit representant från ”Dialogprojektet” för att ni ska kunna ställa frågor och framföra synpunkter om väg & traﬁk i Latorp. Förutom det ska vi välja 3 ord. och 1 suppl.
likaså 1 revisor och 1 revisorsuppl. Är du intresserad eller kan föreslå någon
som vill påverka vår traﬁkmiljö, kontakta Stefan (296330) el Olle (296297),
gärna före vårt kommande styrelsemöte den 21/2. Det är öppet för alla som
vill närvara, Öbos lokal på Bergavägen, kl 19.
Stefan Elisson, ordf
PS Alla i Latorp som inte bor vid enskild väg är medlemmar i Latorps vägföreningen. DS

KORTISAR

Vi önskar alla nyinﬂyttade välkomna till Latorp! Och tackar Hani för
hans initiativ med nybyggnation o
tilltro till Latorps kapacitet!

Latorps byalag fyller 10 år, ska
det bli en Kulturfyr i september? En
skrift? Alla tips mottages tacksamt!
Vill du hjälpa till eller använda dig
av Väntjänsten? De ordnar träffar,
kan följa m på promenad, till läkare
mm. Vintrosahemmet, 215058.
Berit Storm, 296 334, ordnar
Bingo på måndagar kl 14 i Öbos
kvaterslokal, Bergavägen.
Restaurangchansen, ät 2 betala för
1. Det ﬁnns ännu några häften kvar.
Stöd LIFs tjejer el byalaget.
Te från Sri Lanka säljes till förmån
för barn- & ungdomsverksamhet
(www.slbv.se) Ewa, 296 527.
Sy och skapa med textil, vill du vara
med i Vintrosa textilsal så hör av dig
till mig; Ewa Overmeer, 296 527.
Föräldraföreningen för Latorps
friskola har som syfte att garantera
en levande skola i Latorp, i första
hand en kommunal skola. Ansökan

lämnas in vart år, som beredskap om
nedläggningshot kommer. Enl tjm
ﬁnns en skola för mkt i området...

0585-817 00
www.lekebergssparbank.se
ELoMER AB
Din lokala installatör för el-, teleoch datanät samt för värmepumpar.
Lars Johansson
070-2905 438, 296 583, 6110 028
Din lokala blomster och presentbutik med det lilla
extra.
Vinterbutiken är öppen januari-april
On-Fr kl. 11-18 Lö-Sö kl. 11-15
Därefter ﬂyttar vi upp till växthuset
igen. Varmt välkomna!
076-801 98 88 www.tant-gron.nu
Tysslinge Hobby & Hantverk
Försäljning av egentillverkade
smycken.
Solweig Thorsell
296 298, 070-9582 410

Dax för matkurs? Barnets första
mat, teori, praktik, gör smakportioner, el Sund mat för glada barn.
Byalaget sponsrar träffarna. Intresseanmälan till Ulrika H, 296 207

Svensk
pellets säljes
PAs Biobränsle AB
076-1460566 www.pasbiobransle.se

Återvinningsstationen - Vi uppmanar er alla att respektera vad man får
o inte får slänga...

F:a VÄRME-teknik
Värme - Vatten - Sanitet
Per-Erik “Pekka” Jansson
294 388, 070-6967 764

Företagare? Som medlem kan du få
vara med i vår kommande företagssida på latorpsbyalag.se.
Klimatdiskussionen och växthuseffekten är dagliga bekymmer vi
diskuterar. Att värna miljön är som
att jobba med en trasig domkraft,
man får hålla i handtaget hela tiden. I
Latorp har vi ett speciellt ”handtag”
att hålla ordning på. Klimatdiskussionerna håller på att bli en fråga om
utbyggd kärnkraft. Man tycks tro att
kärnkraft är en ”ren” energiprodukt.
I slutänden på den villfarelsen, blir
även mycket låghaltig uran attraktiv, sådan som ﬁnns i våra marker.
Håll ögonen på debatten, håll tummen på politikerna och håll hårt i
”miljöhandtaget”.
Ingegerd D

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 Ma-Lena 296 111.
Foldern ﬁnns även hos författaren
Jörgen Stenlund, 296 465.

...annars får ni väl läsa mer på hemsidan el höra av er så kan jag kanske förklara - redaktören tillika ordförande

FEBRUARI
12 kl 18.30 Energicafé, Latorps skola
21 kl 19 Latorps vägföreningen styrelsemöte, Öbo, Bergavägen
21 *Egersta 17.15–17.35 Latorp 17.45–18.30 N Holmstorp 18.35–19.00

MARS
4

Byalagets styrelsemöte (prel) Gjuthuset

25 Byalagets ÅRSMÖTE, Gjuthuset Motionsstopp 4/3
27 19.00 Latorps vägföreningen årsmöte, Elim
27 *Egersta 17.15–17.35 Latorp 17.45–18.30 N Holmstorp 18.35–19.00

APRIL

6 Byalagets styrelsemöte (prel) Gjuthuset
24 *Egersta 17.15–17.35 Latorp17.45–18.30 N Holmstorp 18.35–19.00
30 Valborgsbrasa vid skolan

MAJ

1 Tysslingedagen
29 *Egersta 17.15–17.35 Latorp 17.45–18.30 N Holmstorp 18.35–19.00

JUNI

20 antagligen Midsommarﬁrande i Hacklycke-Lundaparken
* Bokbilen kommer
Var bor du?
När vi som nyinﬂyttade ﬁck frågan
från invånarna på bygden försökte vi
till en början med adressen. Om det
inte gick förklarade vi att huset bitvis
hade en synnerligen skitbrun nyans
på gaveln men det slutade vi snabbt
med när vi insåg att vi inte var de
enda husägare med den färgsättningen. Så då försökte vi med att vi
bodde strax innan 30-sträckan tog
vid. Eller slutade beroende på vilket
håll man kom ifrån och där brukade
resonemangen urarta.
Hur som helst så blev det inte
någon riktig ordning förrän vi
förstod att vi skulle säga att vi bodde
i Helmer hus. Då sken de allra ﬂesta
upp och nickade igenkännande. Det
kändes lite märkligt. Helmer hade
visserligen byggt huset och han själv
och hans släktingar hade all rätt att
vara stolt över det där det fortfarande
stod stabilt högst upp på grusåsen
sedan byggstarten 1940. Men det var
ju vi som bodde där nu. För att folk
ändå skulle hitta till oss (inkl lantbrevbäraren) ﬁck vi vänja oss: ”Hej,
det är vi som bor i Helmers hus”
På mitt jobb inne i Örebro bodde
jag nu ofﬁciellt på landet. Fast inte
sådär på bonn-landet utan lite på ﬁnlandet. Det fanns ju trots allt affär,

mack och skola och låg på pendlingsavstånd. Släkten i Ljusnarsberg lärde
sig att ta av från motorvägen innan
Mariebergs köpcenter och släkten i
Stockholm visste att vi bodde väster
om Örebro – på vägen till Oslo.
Nu bor vi inte längre i Helmers
hus, nu är det helt plötsligt vårat
- Svennebäcks. Här om dagen kom
jag på mig själv med att undra när
namnbytet egentligen blev ofﬁciellt.
Var det efter att vi målat gaveln så
blå så att det isade i tänderna på folk
som passerade förbi? Eller var det
efter att grannskapets alla barn testat
pulkaföret på vår lutande tomt och
lämnat nedtrampade gräsmattor och
halvätna bullbitar bakom sig? Eller
var det när det stod klart att vi faktiskt
hade för avsikt att bli kvar?
Nu har vi fått nya grannar. Medan vi
bor i vårat hus bor de i Maggan och
Gunnars hus. Så är det och till grannen kan jag bara säga att det inte bara
handlar om lagfarter och pengabyten
för att bli husägare i Latorp. Det tar
lite tid också.
Åsa Svennebäck

STYRELSEN & KONTAKTER

Ewa Overmeer
296 527
Ordförande, Leader
Ingegerd Denander
296 587
Sekreterare, Byahus, Skifferbrytning
Carina Waldesjö
250 728
Kassör
Ma-Lena Nord
296 111
Kultur, försäljning, hyra Gjuthuset
Berit Holm
296 375
vice sekreterare
Mikael Westervall
222 847
Barn & ungdom
Ulrika Hafström
296 207
Kulturfyr
Mervi Silvertoinen
296 041
Ryttare
Hans Andersson
296 032
Kooperation
Daniel Chronlund
296 001
IT
Jonas Ludvigsson
296 318
Kommunikation
Maj Ihrstedt
296 368
Miljöfrågor
Lars Schagerström
296 401
Cykelbanan
Berit Storm
296 334
Daglediga, Bingo
Ulf Forsberg
283 145
Vindkraft
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, kansli
296 129
Eva-Marie Buxbaum, kassör 296006
Herr Mikael Lundqvist070 6321872
Dam Frank Holmberg 070 2845769
F 95-97 Jonas Bäckström 296 130
P 92 Morgan Boström 073 3352113
P 98-99 Maths Anhammar 296 592
P 00-01 Robert Lyttbacka 070 6653545
www.latorpsif.se
Elim

Christer Fahlström, ordf

296 300

Föräldraför. Latorps friskola

Göran Schultz

Latorpabladet utges av Latorps byalag, c/o E Overmeer, Ingelstav. 12, 719 94 Vintrosa, 29 65 27
http://www.latorpsbyalag.se - info@latorpsbyalag.se - bg 5104-3982
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