Vad har hänt sedan sist?

Jo, vi har firat 10års jubileum, trots
vädergudarnas illmariga uppträdande så blev det ett antal lyckade tillställningar; konstutställning,
musik, sagostund, tunnbrödsbak,
natur&kulturguidning mm, drygt 200
besökare totalt. I juletid avhölls den
traditionella julgröten.
Vi har oxå arrangerat ett antal
cafékvällar, dvs bjudit in beslutsfattare till en fikastund tillsammans
med oss Latorpare och diskuterat
utveckling. Byalagets utgångspunkt
är att se dessa politiker och tjänstemän som “möjliggörare” och vi
är deras informatörer och bollplank.
Det har fungerat riktigt bra, vi har
vunnit respekt för våra synpunkter,
ett viktigt steg på väg till framtida
beslut. I november diskuterade vi
Samhällsbyggnadsfrågor och utfallet
blev bl a ett positivt besked om asfalterad banvall. Under våren har vi
bjudit upp till Barn&Ungdoms- samt
Seniorcafé. Rapporter från dessa kan
du läsa på nästa sida.
På Tysslingedagen informerades
om byalagets verksamhet, såldes
plantor o bjöds på ogrässoppa!
Malena kan dra nytta av kirskålen.
Hur pass lokalt energiförsörjande
skulle Latorp kunna bli? Vår ansökan om EU-pengar sändes in i
höstas. Vi chansade att det skulle gå
igenom o började arbetet. I februari i
år fick vi ett positivt beslut. Läs mer
i rapporten bredvid o på webben.
IT-Peter har inspirerats av “Fiber
till byn”. Vi skulle kunna starta ett
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Målgång för Leaderprojektet - egen energiproduktion Sving-o-Sol
Latorps byalags Egenenergiprojekt har
nyligen avslutats och
slutredovisning pågår.
Syftet var att undersöka om Latorps by
kunde bli självförsörjande på energi från
koldioxidfri sol- eller
vindenergi.
Projektets arbetsgrupp flaxade igång
sommaren 2008 och
satte genast hög fart
med undersökningar, beräkningar,
har lokaliserats och kan komma till
studiecirkel för Latorpsbor, webanvändning om vindarna vänder åt ett
binformation och energifest. EUs
mer lönsamt håll.
program för landsbygdsutveckling
Men solskenet lyser fint över
Leader bidrog med pengar, grupplanerna på egen energi med hjälp av
pens medlemmar - framför allt
solstrålarna. En luftsolpanel lånas ut
projektsamordnare Ingegerd Detill hugade Latorpsbor och fler planer
nander - och andra har bidragit med
finns för att utveckla solvärmen till
hundratals ideella arbetstimmar,
något mer.
och arbetsgruppens företagare har
Förhoppningsvis har projektet också
medfinansierat.
spridit
en del matnyttig kunskap om
Så, hur gick det då?
energitillverkning och elproduktion.
De ursprungliga planerna på ett
Kanske väckt intresse för mer solentillräckligt stort vindkraftverk blåste
ergi i ett nästa projekt?
praktiskt taget bort med LuftfartsMarianne Lindeborg
verkets krav på max 55 meters höjd.
PS På webben finns en Sving-o-Solsida DS
Några bra platser för mindre verk

EU-projekt o avlöna någon som tar
reda på hur många som är intresserade av att installera fiberbredband.
Är du vår projektledare? Eller vet
du någon som kan ta på sig någon
månads arbete med uppdraget?
Till hösten kommer en arkitektstudent skissa på ett byahus med
anpassat boende, samlingssal,
kanske fik, utskänkningställe,
företagarhotell. Seniorcafépolitikerna lät sig inspireras
och enligt byalagetets motto
- Allt är möjligt en del saker
tar bara lite längre tid - vem
vet, om så där en 5-10 år...
Ewa Overmeer, ordf

I strilande heldagsregn samlas 35 personer för att guidas i reservatet

Nu är det på gång!!!

Torsdagen den 5 mars hölls ett
dialogmöte i Garphyttans skola där
Örebro kommun informerade om den
upprustning av banvallen som planeras genomföras under 2009.
Vi var ca 50-60 personer som deltog med åsikter och kunskap av allehanda slag. Strävan från alla parter...

ur INNEHÅLLET
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Medlemsavgiften är 100 kr för hushåll och 200 kr för förening. Betalas till Latorps byalag, bg 5104-3982
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Asfalt i Värmland, snart kan även vi
färdas till Örebro på asfalt. Del av
banan kommer vara av grus för joggare o hästar.
Barn & Ungdomscafé

Ingen nedläggning av vår skola…
...ännu. Det menade i alla fall Lennart Bondesson som tillsammans
med några andra politiker gästade
barn- och ungdomscafet som byalaget bjöd in till den 4 maj i Elim.
Ett tjugotal bybor samlades och
medan nybakade bullar avnjöts fick
vi ställa frågor till politikerna. En av
de första frågorna var givetvis om
vår kära skola får vara kvar. Det svar
som Bondesson gav var att ingen
nedläggning är aktuell just nu, men
vem vet hur situationen för den svenska skolan ser ut om fem eller tio år.
Kanske måste den kommunala skolan
lära sig att samarbeta med friskolan,
inte konkurrera.
Vi fick också reda på att Latorps
skola är en av de få skolor som håller
sin budget. Inga neddragningar av
tjänster är planerade.
Enligt barnavårdscentralen har det
under en lång tid fötts mellan 4050 barn om året i distriktet Latorp,
Vintrosa, Garphyttan och Tysslingeområdet. Under det senaste året har
antalet födslar ökat markant, under
2009 beräknas ca 70 barn att födas.
Det bådar gott för Latorps fortsatta
tillväxt och skolans framtid, eller
hur?
Anna Westervall

Deltagare på B&U café

...var att jämka så väl som möjligt för
att både ryttare, joggare, mopedister,
cyklister, rullskid- och inlinesåkare
ska kunna färdas så säkert och bra
som möjligt. Det kommunen fick med
sig hem var; att fortsätta utreda en asfaltering av del av banvallen med en
“barriär” av grövre grus därefter rid& joggingvänligt grus. Vi förordade
också att EU-mopeder bör få åka här
dock med hastighetsbegränsning.
Cyklister bad också om råd hur man
bör agera om man cyklar ifatt ett

ridekipage. “Ropa hallå el något så
ryttaren uppmärksammar dig, använd
inte ringklocka el bara svischa förbi”
Nu har förarbetena inför asfalteringen kommit igång. Kommunen
har börjat ta bort eller beskära buskar
och träd som inkräktar på banvallens
bredd. Man har också börjat jämna
till underlaget. Därefter ska man
lägga på bärlagergrus och förbättra
dikena på de sträckor där det behövs.
Asfalteringen utförs under hösten.
Lars Schagerström

Seniorcafé 1/6
Inbjudna var politiker från social välfärd, lokalt och centralt, ÖBO och Seniorkraft. Efter välkomnande vidtog kaffedrickandet under vilket de närvarande
gavs tillfälle att bekanta sig med varann och börja diskutera i mindre grupper.
Ewa presenterar en vision - ett byahus som kan innehålla det mesta, t ex
anpassat boende för
äldre, samlingssal
att användas av
alla i byn boende,
café mm. Man kan
även tänka sig att
ha utlämningsställe
Seniorcafé för beställda varor
från traktens hanKriterierna för antagning till skola
dlare, kanske ett företagshotell där
...utanför anvisningsskola är, ensmåföretagare kan samverka? En
ligt min åsikt, orättvist för barnen i
mycket viktig ingrediens i hela detta
Tysslinge. I första hand gäller ansökprojekt kommer att vara ekologi och
ningsdagen, och därefter avstånd till
hållbar utveckling. Politikerna ser
skolan. Det första gällde inte i prakgärna blandat boende för att bibehåltiken, alla ansökningar stämplades
la en levande landsbygd. En viktig
med det officiella antagningsdatumet,
synpunkt när det gäller boende för
det spelar alltså ingen roll om man
äldre är att äldre människor skall
skickar in ansökningarna redan i
kunna fortsätta att bo tillsammans
december eller januari.
även när vårdbehov uppstår för en
Andra kriteriet är avståndet till
eller båda. Idag flyttar många äldre
skolan. Hur förklarar man det för
till stan. Förekomsten av ett bra
sitt barn, när man valt att bo 12 km
alternativt boende i kombination av
från kommungränsen? Våra barn
mycket väl fungerande kommunikahar alltså inte samma möjlighet som
tioner gör troligen att många väljer
barnen inne i Örebro, att välja sin
att stanna kvar.
egen profil om ett av kriterierna är
Lars-Eric Jacobsson talar om
avståndet till skolan.
Seniorkraft, ett forum för bygdens
Politikerna medgav
pigga pensionärer att komma ut och
att de kriterier som
göra en insats. De utför de flesta
gäller idag, endast är
arbetsuppgifter som en privatperett första förslag, och
son kan behöva hjälp med. De har
att det ser ut att vara
även hjälpt företag med målning och
orättvist, och att de
städning på lager.
kommer att titta över
Vid avtackningen framförde komdetta. Vi får hoppas
munens representanter en eloge till
det, för kommande
byalaget som är aktivt och får saker
skolval.
att hända i bygden.
Carina Waldesjö
Solweig Thorsell

Byalagets motto: Allt är möjligt, en del saker tar bara lite längre tid

Fira 80-åringen!

Latorps IFs medlemmar skall boka in lördagen den 5/9.
Då kommer föreningens 80-årsjubileum att firas. Under
eftermiddagen i samband med A-laget på herrsidans
match, kommer det att bli en del aktiviteter för barn. Under
kvällen kommer det att bli firande för de vuxna med mat och
dans till levande musik. Detta firande blir antingen i Garphytteparken eller
i Vintrosa Folkets Hus, beroende på deltagarantal. Så ställ upp mangrant,
så kan det bli en kul gammaldags folkparkskväll. Mer detaljer runt firandet
kommer senare bl.a. på föreningens webbsida (www.latorpsif.se).
Lögardammen som Latorps IF och Garphyttans IF ansvar för, har i år fått
en ansiktslyftning. Nya bryggor och allmän upprustning. Nytt för i år är att
det vid fint väder kommer finnas möjligheter att köpa glass.
Peter Cronarp, ordf LIF
Är du nyinflyttad till Latorp?

I så fall hälsar vi dig varmt välkommen till oss här ute. Ett bra sätt att
lära känna Latorp och oss som bor
här både unga och gamla, är att följa
med och delta i Latorps byalags olika
evenemang.
På vår webbplats/anslagstavlor kan

du läsa mer om vad som händer, och
du kan självklart ge egna ideer om
vad du skulle vilja göra. Häng på
och bli medlem i vårt byalag, endast
100:-/familj/år. Betalas enklast in på
bankgiro 5104-3982.
Hoppas vi syns!
Carina Waldesjö, kassör

Kortisar
Sol & Vindprojektet har en solpanel som nu lånas ut till medlemmar. Panelen tillverkar varmluft
som används för t ex avlufning av
krypgrund. Anders Holm, 296 372 är
kontakten för utlåning.
Ny i styrelsen och ny kontaktperson
för ryttare - BG Augustini. På sid 4
hittar du övrig styrelse & kontakter.
Företagare? Som medlem kan du få
vara med i vår kommande företagssida på latorpsbyalag.se. Hör av er
till info@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

Sy och skapa med textil, vill du vara
med i Vintrosa textilsal så hör av dig
till mig; Ewa Overmeer, 296 527.
Återvinningsstationen - Vi uppmanar er alla att respektera vad man får
o inte får slänga...
Vintrosa teaterförening sätter upp
ett spel om Latorps historia. Tiden
kommer att utspela sej då Latorp
hade en storindustri av alunframställning. Det kommer att skildra
människorna som jobbade runt
ugnarna och stod i rödfyren. Därför
kallar vi spelet än så länge kort och
gott för ”Rödfötter”. Projektet kommer även utbilda guider till Beate
Christinevandringen.
Funderingar? Lars Westling 296333
Larsgöran Holmgren 294360
Under vecka 25, måndag till torsdag,
är det fotbollskola på Björkvallen.
Ca 80 anmälda ungdomar kommer
då att grillas i fotbollens ädla konst.
Nu finns föreningen Tysslinge företagare, är du företagare el förening
o missat att du kan delta i nätverket,
hör av dig till Anders Holm, ordf,
296 372.

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.
Varmt välkomna!
Må-Fr kl. 10-18 Lö-Sö kl. 10-15
under juli öppnar vi kl.11
076-801 98 88 www.tant-gron.nu
Tysslinge Hobby & Hantverk
Försäljning av egentillverkade
smycken.
Solweig Thorsell
296 298, 070-9582 410
Svensk
pellets säljes
PAs Biobränsle AB
076-1460566 www.pasbiobransle.se
F:a VÄRME-teknik
Värme - Vatten - Sanitet
Per-Erik “Pekka” Jansson
294 388, 070-6967 764
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.

Byalagets motto: Bekämpa nånannanismen - Ingen kan göra allt, alla kan göra nå’t

Juni
18 kl 18.00 Hacklycke/Lundaparken. Traktorfärd och huggning av
björkar, maja midsommarstången. Picknick.
19 kl 14.00 Niemis mjölkhus, avmarsch med spelmän till lekparken. Midsommarstången reses och festligheterna börjar. Tag med fikakorg.
23 kl 19.00 LIF A Herr - ÖSK Söder Div 4
24 kl 19.00 LIF 2 Herr - Åmmebergs IF Div 6

Augusti

27 Byalagets styrelsemöte (prel) Gjuthuset
5

september

LIF firar 80 års jubileum

Njut av trädgård
Att bo i villa innebär att man ett visst
mått av trädgård att ta hand om. Vi har
alldeles för mycket. Under åren har
vi våndats över att inte hinna med allt
det där man ska. Man ska tukta rosor,
dra upp maskrosor, rensa nyponhäcken, binda upp Klematisen, döda
sniglar och beskära träden.
De allra första åren som Latorpsbor var trädbeskärningen det mest
avskräckande. Sexton fruktträd hade
följt med i husköpet men det kunde
lika gärna ha stått sexton frågetecken
i trädgården för vi hade ingen aning
om vad som var vad, eller hur man
gick tillväga för att frisera de yviga
kronorna. Det fanns ingen annan råd
än att kalla på hjälp.
På vänners rekommendation kontaktade vi det som beskrevs som det
”verkliga expertteamet”. Det utgjordes av två, äldre herrar med sekatör,
stege och såg. Den äldre mannen som
inte såg ut att vara en dag yngre än
100 förde befälet medan den yngre
och piggare, som förmodligen bara
var i 80-årsåldern fungerade som
handräckning och stötdämpare för
den äldre kollegan när denne föll ner
från stegen. För det gjorde han.
När vinden tog tag i den lille skinntorre farbrorn på stegen singlade
han som ett höstlöv till marken men
landade förvånansvärt ofta mjukt tack
vare sin kollega. Maken och jag som
hade tänkt delta i arbetet för att lära
oss ett och annat gick in för att slippa
bli vittnen till eventuella katastrofer.
Efter en heldags prövningar var
så alla träd äntligen klippta och det
åldrade expertteamet hyfsat intakt. Vi
bjöd på kaffe med hembakt, vilket de
båda herrarna uppskattade mycket.

Däremot avböjde de alla erbjudanden
om kylpåsar och bandage.
Under fikapausen bad maken och
jag om ursäkt för att trädgården såg ut
som den gjorde (underförstått bad vi
om ursäkt för att vi två pigga ungdomar var tvungna att be om hjälp
av två fragila pensionärer istället för
att ta tag i saken själva). 100-åringen
plirade över kanten på kaffekoppen
och gned ett blåmärkt revben. Sen
tänkte han efter en stund:
Ni förstår, började han. En trädgård
är till för glädje och gemenskap. Där
går ni ut tillsammans och jordbrukar
när ni känner att ni vill det. Annars
låter ni bli. Den klarar sig ändå.
I slänten blommade gullvivorna
ikapp med maskrosorna. Luckorna i
häcken hade omtänksamt fyllts igen
av mållor och i rabatterna frodades
färgranna blommor som farmor kallade ogräs. Fast när man tittade efter
så såg det rätt så trivsamt ut.
Vi träffade aldrig trädbeskärarna
något mer. Möjligtvis ansade de sina
sista trädkronor hos oss. Men faktum
är att den gamle mannens visdom är
det som har räddat oss många gånger
från att ge upp, sälja hela rasket och
flytta in i närmaste miljonprogram. Så
därför när ni passerar på kvällspromenaden och det som vanligt spretar
åt alla håll i buskagen i vår trädgård
- vet att vi helt enkelt inte haft någon
lust för jordbruk den dagen.
Åsa Svennebäck

STYRELSEN & KONTAKTER

Ewa Overmeer
296 527
Ordförande, LEADER
Ingegerd Denander
296 587
Byahus, Skifferbrytning, Sving&Sol
Carina Waldesjö
250 728
Kassör
Ma-Lena Nord
296 111
Kultur, försäljning, hyra Gjuthuset
Berit Holm 		
296 372
Sekreterare
Mikael Westervall
222 847
Barn & ungdom
BG Augustini
6110 301
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
Anders Holm
29 63 72
Solenergi
Alf Elisson
296 223
Säljer kassar, T-shirt, foldrar mm
www.latorpsbyalag.se
Latorps vägförening

Stefan Elisson, ordf
Latorps IF

296 330

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
PF 02-03 M Westervall 070 5934867
www.latorpsif.se
Elim

Christer Fahlström, ordf

296 300

Jonas Ludvigsson

296 318

Föräldraför. Latorps friskola
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