Var kommer engagemanget och
medlen för oss i Latorp ifrån?

Jo, naturligtvis från alla härliga människor som bor här... Nytt år innebär
nya möjligheter för oss som är medlemmar i världens bästa byalag...
Som medlem har du inte bara möjlighet att stötta byalagets verksamheter, som t.ex midsommarfirandet,
Qi-gong, cykelutflykter, matlagning för tonåringar eller varför inte
ett nytt LAN party? Du har också
möjlighet att följa Latorps utveckling framåt i många viktiga frågor;
trafiksäkerhet, åldringsvård, barn och
ungdomsverksamheter, energifrågor,
internetuppkoppling, anti-skifferbrytning....ja allt som är viktigt för vårt
vackra Latorp.
Låt din familj bli medlem också....
för endast 100:-/familj, Betalas enklast in på vårt bankgiro 5104-3982.
Välkommen alla gamla och nya
medlemmar 2010!
Carina Waldesjö, kassör
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Nästa LEADERprojektet - Omnikomni & Kvarbo samt Solenergi
Vi brukar ju säga - att
allt är möjligt men en
del saker tar lite längre
tid - kanhända blir det ett
byahus och ett mer anpassat boende i Latorp en
vacker dag…
Vi har länge diskuterat
att fixa ett byahus, en
samlingslokal, för diverse
aktiviteter i Latorp. I
början av sommaren hölls
Mera sol!
ett seniorcafé där vi bl a diskuterade
Luftsolfångare har vi provat, testen
ett senior/anpassat boende, kanske
fortsätter även i sommar. Med komi anslutning till ett byahus. Kommande projekt vill vi testa solen för
munen verkar positiv till idén och
att även värma vatten och göra el. Vi
då undrar vi, vad vill Latorparna? Vi
siktar bl a på en fristående rörelsestänker försöka ta reda på det genom
tyrd ytterbelysning vid vår mörka
en enkät och hoppas ni vill ge den
återvinningsstation. Vill du vara med
några minuter när ni väl får den i
brevlådan. I projektet Omnikomni & i gruppen el låna luftsolfångaren?
Kvarbo har vi också tänkt oss studie- Kontakta Anders, ah@hma.se
Ewa Overmeer, ordf
besök, vill du vara med i gruppen?
Kontakta styrelsen.
Länets riksdagspolitiker
utfrågas ang
skifferbrytning
o fick alla
en påse äkta
Latorpsslagg
med sig hem

Latorp & världsmarknaden
Alunskiffern är åter intressant för prospektering. Priset på uran har passerat
gränsen för att våra magra fyndigheter lockar gruvbolagen. För att få upp 1
kg råuran på optimal plats måste 5 ton skiffer brytas, 5 ton! Freda skiffernnätverket har träffats i Latorp för att samla information och hjälpas åt att
sprida kunskap. Bl a vill vi uppmärksamma alla på det finmaskiga nätet av
vattendrag i våra trakter som hotas av uransmitta om man rör runt i marken.
Våren 2006 bjöd vi in till paneldebatt med våra riksdagspolitiker som då var
eniga om att agera mot uranbrytning i Närke. Nu hörs andra tongångar i politiken och vi vill påminna dom om deras löften. Det var valår då, det är valår
nu… Häng med i debatten och var beredd på att skydda vår alunskiffer. Se
också www.skollersta.nu/fredaskiffern Ingegerd Denander, Freda Skiffern

LATORPS BYALAGS ÅRSMÖTE 22/3 KL 19
Du är hjärtligt välkommen till Latorps skola och vårt årsmöte.
Enligt stadgarna ska motion vara styrelsen tillhanda senast 1/3. Men kom
gärna med förslag på aktiviteter under kvällen, t ex tema för cafékvällar. Se
anslagstavlor el webb för mer info om programmet och våra gäster mm.

Trafiksäkerhet
Den 12/11 anordnade bygdens föreningar gemensamt möte om trafiksäkerhet. På mötet deltog förutom
intresserade Latorpsbor även representanter för Örebro kommun, NTF
och Vägverket. Mötet var konstruktivt och ledde fram till att:
1. Tekniska nämnden beslöt att under
januari 2010 inventera hastigheterna
i Latorp. Sannolikt kommer därefter
hastigheten att sänkas i hela Latorp
eller delar av Latorp (till 40 eller
30). Vid senare kontakt med kommunen fick vi beskedet att “Rätt
fart i staden”-analysen kommer att
genomföras senare i vår. Tekniska
förvaltningen utreder också om man
kan placera ut en “du kör för fort”skylt på lämplig plats i Latorp.
2. Vägverket. Byggplanering startar i
januari och Bengt Forsberg, Vägverket, lovade att en byggplan ska vara
klar till den 1 juli 2010. Därefter
finns möjlighet att börja bygga för
att få till en säkrare miljö framförallt
nedanför Latorps skola och i >>>

Medlemsavgiften är 100 kr för hushåll och 200 kr för förening. Betalas till Latorps byalag, bg 5104-3982

FEBRUARI
26- Sportlovshajk för barn 8 till 13 år med övernattning i kyrkan. Kontakta
27 Nikolas Demetriades 019-296530 för mer info. (Elim)

MARS
STYRELSEN & KONTAKTER

1

Sista dag för motion till årsmötet

7

prel Kafferep för Qvinnor m hatt, handväska o kakfat, se hemsidan

14

Styrelsemöte i byalaget, Gjuthuset

22

kl.19 Byalagets ÅRSMÖTE i Latorps skola

2

kl.12 Falcken. Korsvandring till Tysslinge kyrka (Elim)

25

11-16 Tysslingemässa, Garphyttans Folkets Park. Tysslinge företagare

30

Valborgsfirande, skolan. Försäljning till stöd för barnhem i Ukraina

APRIL

MAJ
6-9 Landsbygdsriksdag i Sunne
13 Tysslingedagen. Byalaget finns i Gjuthuset
anslutning till ELIM-kyrkan, så snart
pengar frigörs. Vägverket underströk
dock att det ekonomiska läget var
kärvt. Men vi i Latorp kämpar vidare!
Skam den som ger sig!
Jonas Ludvigsson

2010 års
Tysslingemässa

i gemytliga Garphyttans Folkets Park
den 25 april kl. 11-16. Ett tillfälle då
företagare i vår bygd visar upp sej
och sin verksamhet.Varmt välkomna!
Du som vill visa upp dej och
presentera din verksamhet hör av
dej till Britt-Marie Cederström,
bm.cederstrom@hotmail.com eller
Monica Hansson Hedberg, 298057.
Se www.tysslingeforetagare.se

Bredare band - fiber

Ambitionen att göra Latorp fiberuppkopplat ser ut att ha strandat, dock är
inte sista ordet sagt. I oktober hölls
ett informationsmöte med två herrar
från Stadsnät och ett tjugotal intresserade Latorpare. Avtal sändes ut till
de intresserade med en prislapp på
22.125 kr/anslutning. Kanske är tiden
inte mogen eller så är det fel tid på
året att tänka sig en kostnad av den
här storleken…
Byalaget tackar Peter Isaksson så
himla mycket för all den tid och
möda han lagt ner på projektet.
PRO Tysslinge-Vintrosa upphör

Efter 50 år i området väljer föreningen att avsluta sin verksamhet i
brist på ledamöter till styrelsen.

Ewa Overmeer
296 527
Ordförande, LEADER, webb
Ingegerd Denander
296 587
Byahus, Skifferbrytning
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
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

296 330

Latorps IF
Cykel- & Ridbanan
invigd!

“Allt är möjligt”
den 26/9 i ekdungen
strax bortom Latorps
station hölls den officiella invigningen,
ca 150 personer,
många cyklar och 6
hästekipage kom. Ett
arrangemang mellan
Örebro kommun
och byalaget. Ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad, Fredrik Persson, invigde; klippte
cykelslang med en hovtång! 10 fick pris i Fågelbingot, tårtorna räckte precis,
tur, och vi kunde provcykla en elcykel från Nordins. Grattis till oss alla!

Peter Cronarp, ordf
Sonja Neogard, kansli
www.latorpsif.se

335 523
296 129

Elim

Christer Fahlström, ordf

296 300

Föräldraför. Latorps friskola

Jonas Ludvigsson

296 318

Tysslinge företagare

Anders Holm, ordf
29 63 72
www.tysslingeforetagare.se
Rosendahls RF

www.rosendahlsridskola.se
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