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Omnikomni & Kvarbo
Latorp saknar ett byahus/större 
samlingslokal/idrottshall/företagar-
hotell och boende för personer som 
behöver ett mer anpassat boende. 
Detta har framkommit vid flera 
tillfällen, bl a det seniorcafé vi hade 
i början av sommaren-09 där dessa 
frågor diskuterades. Företrädare från 
Örebro kommun och Öbo deltog och 
var positiva till idén. För att gå vi-
dare behövde vi ett underlag, därmed 
fick ni en enkät att besvar. TACK för 
ert deltagande - 158 personer ingår 
i undersökningen av dessa bor 80% 
i villa.

Har Ni sett vad måNga Nya 
LatOrpare sOm det Har KOm-
mit tiLL Oss? 
Överallt ser vi nya små familjer som 
håller på att bo in sig i vårt vackra 
Latorp. Hoppas att ni kommer vara 
medlemmar hos oss i Latorps Byalag. 
Endast 100:-/hushåll, betalas enklast 
in på bankgiro 5104-3982. Leta 

också upp Latorps 
byalag på Facebook.

I år har Byalaget 
påtalat brister i 
underhållet av våra 
lekparker, Ingel-
staparken behöver 
verkligen göras 
något åt. Vi hoppas 
att våra småbarns-

familjer i Latorp, 
tillsammans med Micke 

& Hanna, kommer fram till 
några goda förslag, som vi kan 

driva med kommunen. 
En öppen fråga är också, vad vi ska 

göra med Skateboardrampen, den 
behöver rustas upp, så att våra skate-
boardåkare har ett säkert ställe att 
vara på, vill du hänga på och hjälpa 
till att rusta upp den? Micke Wester-
vall är kontaktperson.

Och vad skulle vi göra utan våra 
gamla trogna medlemmar? Ingenting 
så klart, så de hälsar vi naturligtvis 
också hjärtligt välkomna som med-
lemmar 2011!

 Carina Waldesjö, kassör

LatOrps byaLags 
årsmöte 

31/3 KL 19.00
Det är du som bestämmer vad ditt 
byalag ska jobba med, välkommen 
till Latorps skola och tyck till!
Vi har bjudit in Mats Rosenberg för 
att berätta om Vinteråsen, naturom-
råden mellan Latorp och Vint-
rosa. Regionförbundets ordf, Iren 
Lejegren, kommer också. Region-
förbundets uppdrag är att arbeta för 
hållbar tillväxt och god livskvalitet 
så varför inte komma och förmedla 
dina tankar till henne? Vårt eget 
turistobjekt, Beate Christinestigen 
jubilerar och vi räknar med ett jubi-
leum framåt sensommaren.  Jörgen 
Stenlund har forskat om den gamla 
gruvan och är med på mötet med sin 
sakkunskap.

Omnikomni (byahus)
90% ser ett behov av ett gemensam-
hetshus, 80% räknar med att vara 
användare. Flertalet vill gärna ha 
huset mitt i byn. Innehåll: fritids- 
& föreningslokal, föreläsnings- & 
träningslokal, café, pub, restaurang, 
kiosk, affär, varuleverans, lokal för 
distriktssköterska, post/bank, fest/
dans, övernattningsrum, internetcafé, 
företagshotell. Ideellt arbete, hyra för 
fest, köpa andelar och  hyra företa-
garhotell är förslag på finansiering.

Kvarbo (anpassat boende)
98% ser ett behov. 70% föredrar 
hyresrätt, 90% vill bo i markplan. 
80% ser behov om 10 år el senare. 
13% inom 5 år. Någon har noterat 
att de skulle vilja ha sina föräldrar i 
ett boende. Det som är viktigt med 
närmiljön är uteplats, kollektivtrafik 
och service. Eftersom flertalet ser 
behovet på minst 10 års sikt finns 
utrymme för fortsatt arbete att skapa 
möjlighet att husbygget ska bli verk-
lighet.

Ewa Overmeer, ordf

Omnikomni & Kvarbocafé i Elim

d
et är äntligen vår! 

ok, krokusarna är vackrare i färg...

För övrigt blir det sedvanliga 
årsmötesförhandlingar och vad vi har 
gjort och vad vi vill göra - Ingelsta-
lekparken, byahus, anpassat boende, 
fixa Beate Christinestigen som fyller 
10 år i år, festligheter mm mm. Och 
inte minst, fika med Mi Borgs hem-
bakta bullar!

Ewa Overmeer, ordf



styreLseN & KONtaKter
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
Berit Holm          296 372
Sekreterare
Mikael Westervall       222 847 
Mikael Mård              296 510  
Barn & ungdom
BG Augustini 6110 301
Ryttare
Hans Andersson  296 032
Kooperation 
Daniel Chronlund       296 001
IT 
Jonas Ludvigsson  296 318
Kommunikation, trafiksäkerhet
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
Peter Cronarp, ordf      335 523 
Sonja Neogard, kansli 296 129   
www.latorpsif.se

elim
Christer Fahlström, ordf      296 300

Föräldraför. Latorps friskola (vilande)
Jonas Ludvigsson  296 318

tysslinge företagare 
Anders Holm, ordf    29 63 72
www.tysslingeforetagare.se

rosendahls rF
www.rosendahlsridskola.se

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

beate Christine fyller 10 år
Vet du att du har kulturhistoria 
runt knuten? Under en stor del 
av 1800-talet var Beate Christine 
alunverk Sveriges största alunprodu-
cent. Det vita saltet användes till att 
fixera färg på textil, garva skinn och 
stilla blod. Det var ett hårt arbete att 
bränna och laka fram alun i stanken 
av svaveloset. De rödfotade Lator-
parna fick sitta längst bak i kyrkan 
för de luktade så illa…

Även i år på Tysslingedagen kan du 
gå en guidad historievandring med 
Jörgen. Det finns också en intres-
sant folder om historien, Rödfötter 
och Guckuskor. Vi planerar även 
ett evenemang under sensommaren 
för att fira 10åringen, innan dess en 
guideutbildning så vi kan vara fler 
som tar emot turister. Vill du vara m 
och planera för ett firande el delta i 
guidutbildningen? Anmäl dig senast 
30/4 till Jörgen Stenlund, 296465. 

KOrtisar
Trafikverket har för avsikt att under 
2011 genomföra produktion av två 
trafiksäkrade passager utmed vägen 
genom Latorp, en vid skolan samt en 
vid kyrkan.

Jonas Ludvigsson

Latorps vägförening har årsmöte 
den 6/4 kl 19.00 i Öbos lokal, Berga-
vägen. Välkommen. För info, ring 
ordf Stefan Elisson, 296 330

Omställning Latorp?! Är det 
något vi ska satsa på? Kan vi bli 
mer självförsörjande på egen el, 
egenodlat, samåka, byta saker med 
varandra… det pågår många projekt 
där man på mindre orter går samman 
för en hållbar utveckling. Ma-Lena 
och undertecknad ska delta på ett 
seminarium 2-3/4. Vill du veta mera, 
fråga oss!

Ewa  Overmeer

Valborgsfirande blir vid skolan, se 
kommande affischering. 

Arrangör; Elim

2011 års Tysslingedag är torsdagen 
den 2 juni. Latorps byalag kommer 
att husera utanför Gjuthuset och en 

guidad tur kommer att ske kl 10.30 & 
12.30 - Rödfötter & guckuskor, sam-
ling vid Gjuthuset. Det blir även fika 
och musik. Ma-Lena Nord har salvor 
och plantor och Sara Lidman textila 
KONSTigheter, kläder, heminred-
ning. Miro Nord visar Teckningar. I 
teatertältet spelar Tina Ruth En riktig 
sjörövarhistoria kl 13.00 och 16.00. 
För alla åldrar. rek från 6 år.

 Tysslinge Områdesnämnd har bevil-
jats LEADER-pengar för projektet  
“Tysslinge – Ervalla för företagan-
de och boende”. 
Projektet har följande huvudpunkter:
- Utveckla företagandet i bygden
- Etablera varumärket, De blå bergen
- Arbeta med boendefrågor. 
Byalaget räknar med att vara en del 
i detta. Här kan en turistsatsning på 
Beate Christinegruvan vara en del, 
Omnikomni & Kvarbo en annan och 
varför inte ett solprojekt – vi hjälps 
åt att hitta den optimala lösningen för 
småskalig solenergi?

Välkommen som medlem i Latorps 
byalag, endast 100:-/familj/år. Beta-
las enklast in på bankgiro 5104-3982. 
Mer info på www.latorpsbyalag.se

Fördjupad översiktsplan viNNa
VIntrosa-Latorp-Hidinge-LanNA
Byalaget har fått några ex av planen 
som ni är välkomna att låna och titta 
i. Den finns även på www.orebro.
se/vinna, där kan du också framföra 
dina synpunkter via ett formulär. 
Frågor du gärna får besvara: Var 
finns det bra lägen för återvin-
ningsstationer? Var ska vi bygga nya 
bostäder och vilken typ av bostäder 
behövs, villor, radhus, hyreshus? 
Var ska vi ha pendlarparkeringar och 
busshållplatser? Vilka naturområden 
ska vi vara extra rädda om? Hur kan 
samarbetet över kommungränsen 
utvecklas? 
Välkommen på samrådsmöte där 
förslaget presenteras, du kan ställa 
frågor, diskutera och komma med 
synpunkter. Torsdag 5/5 kl 18.30-21 i 
Latorps skola.

Magnus Karlsson, 211323
Örebro kommun


