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Vad har hänt sedan sist?
Mycket, det bara kokar av  
aktiviteter och engagemang.
Minilatorparna har fått en ny lek-
park på Ingelstavägen, vilket lyft! 
Föräldrarepresentanterna var lite 
skeptiska vid planeringsmötet i våras 
- tror det inte förrän jag ser det - så 
härligt att det då gick efter bästa  
scenario! Som granne till lekparken 
vet jag att den utnyttjas flitigt av 
både små, mittemellan och stora 
människor, just nu är dagis därute. 
Nästa steg för lekplatsen är att 
snickra en förvaringslåda där man 
kan donera urvuxna hinkar och spa-
dar mm som andra kan använda. Ett 
bollplank står också på önskelistan. 
Latorp är ett barnrikt område och 
därmed är barnens bästa ett viktig 
fokus för oss i byalaget. Micke & 
Hanna på Ingelstavägen är barn-
familjernas representanter i styrelsen. 
För de större barnen kommer det 
byggas en ramp, Jonas Ludvigsson 
håller i projektet. Med engagerade, 
aktiva föräldrar händer det saker!

I november var det ett välbesökt 
Berättarcafé. Jörgen Stenlund visade 
filmen han gjort som illustrerar hur 
det en gång var i Alunverket. Jonas 
gav en inblick i vad som komma 
skall i boken om Latorp.  Caféet blev 
upptakt till fortsatta träffar som pågår 

hela våren och antagligen fortsätta 
under hösten. Det har varit om Sten-
huset, Askefallet, järnvägens utveck-
ling och avveckling. Allt filmas för 
att senare dokumenteras och hamna i 
Latorpsboken. Motor för berättarpro-
jektet är Ingegerd Denander.

Vad kan man säga om Beate Chri-
stine teatervandringen i september 
– succé! Föreställningen började i 
Gjuthuset med film. Därefter följde 
publiken mormor Ida, Kajsa och 
Sven på en vandring utmed kultur-

stigen. Vi mötte Beate Christine och 
maken Michael af Grubbens, patron 
Dugge, ösgubben och lutakars-
kärringarna. Vid grottan slår vi oss 
ner och får veta varför man aldrig 
ska gå in i den. Evenemanget var 
slutsålt innan sista förköpsdag, ca 
110 personer vara med på de lyckade 
föreställningarna i ett strålande väder 
som avslutades med ett fackeltåg till 
en ärtsoppesupé. Succé! 

I juletid avhölls den traditionella 
julgröten.       Ewa Overmeer, ordf

Lite bredare än bara Latorp
Jomenvisst vill vi utveckla Latorp till 
en ännu bättre ort, fler flerfamiljshus, 
byahus med butik, fik, stor hall för 
allehanda aktiviteter. Allt det där 
vårt Omnikomni & Kvarboprojekt 
kom fram till. Tysslingenämnden 
har beviljats EU-pengar för att driva 

boende- och företagandefrågor och 
byalaget hänger på. Vi slipper den 
tråkiga redovisningsbiten och kan 
koncentrera oss på utvecklingsarbete 
tillsammans med andra orter, från 
Vintrosa till Ervalla. Vår ambition 
är att förbättra livskvaliteten, miljön 
och främja en hållbar utveckling i 
vår bygd. På bomötet i mars ser vi 
att både Närkes Kil och Ervalla har 
samma behov av flerfamiljshus för 
att kunna förenkla flyttning från för 
stora hus och trädgårdar. Därmed kan 
äldre bo kvar och fler barnfamiljer får 
möjlighet att flytta hit. I maj planeras 
för ett möte med kommunföreträdare 
och byggare. Är inte de med på not-

erna lär det inte bli av, men ser de det 
engagemang och intresse som finns 
vore det märkligt om de inte fattar 
win-win situationen. Välkomna då 
och tryck på!  Ewa Overmeer, ordf



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

Skateboard- & BMX-cykelramp
För ett antal år sedan önskade Han-
nes med kompisar en ramp, byalaget 
finansierade och föräldrar snickrade. 
Den rampen har sett sina bästa  
dagar... Lyckligtvis har vi tilldelats 
pengar från den lokala nämnden för 
att bygga en ny Skateboard- och 
BMX-cykelramp. Vi kommer att 
försöka hitta en helg i maj/juni när 
vi träffas nere vid återvinningssta-
tionen för att såga, snickra, spika och 
skruva. Alla välkomna att delta!

Jonas Ludvigsson 
jonasludvigsson@yahoo.com

Cirkulera mera!
I filmer kan vi lära oss att  det 
plötsligt kan dyka upp en polis som 
uppmanar grupper på mer än tre per-
soner att ”cirkulera mera”! Maktens 
rädsla för grupper som samlas, visar 
sig i dessa scener. Inte tänkte vi på 
att det är revolutionärt att träffas öga 
mot öga och prata med varandra. 
Dock, i vår lokala historiecirkel/vårt 
berättarcafé sker det som, i dikta-
turer från väst till öst, betraktas som 
hotfullt och revolutionärt. Vi träffas 
och pratar med varandra, ibland med 
utgångspunkt från det som någon 
kunnig just har berättat för oss, och 
ibland, om något helt annat som är 
aktuellt. Faktaöverföring och upple-

Alunverk igen
Nu tillverkas det Alunkristaller i 
Latorp igen, i alla fall i liten skala.
Det är Jörgen Stenlund som håller 
på att få kristaller att växa. Dessa 
kristaller ska användas som rekvisita 
i den teateruppsättning 

Snart klart, Henke redo för test medan 
fäderna Schultz o Danielsson snickrar

Vinteråsen mm
Vinteråsastigarna är nästan kompletta och pappa-
lediga barnvagnsförare har siktats med god frekvens 
i området. Ryttarna är också nöjda med sina ridsti-
gar. Tillfartsväg till fjärilsängen och salamander-
dammen väster om Grytsätter är på plats. Dess-
utom ska fd Skölds café hävdas, det har röjts och 
reparerats, både torpet och ladan. En parkering har 
också anlagds, kanhända får Latorps byalag ta hand 
om det för allehanda aktiviteter, vad skulle det inte 
kunna bli däruppe? Typ byahus light?   

Ingegerd Denander

av Rödfötter, som teaterföreningen 
Enannan i Vintrosa håller på att 
repetera in just nu. Det är många av 
oss i Tysslingebygden som är en-
gagerad i den uppsättningen, både 
som skådespelare och medarbetare. 
Ni kan följa arbetet på bloggen; se 
hur kristallerna växer, se kläderna 
och scenografin växa fram. Premiär 
för föreställningen är i slutet av maj. 
Manus till teatern är hämtad från 
Jörgens forskningsarbete om hur livet 
som Alunarbetare kunde vara i mitten 
av 1850 talet. Se www.enannan.org. 

Carina Waldesjö, kostym & rekvisita

Det är bra om ni klipper ur nedan info, och lägger den i högen för räkningar som ska betalas nästa gång... detta 
är en kul räkning som omväxling... tänk vad mycket vi får för endast 100 kr/hushåll eller 200 kr/föreningar!

Ert medlemskap i byalaget, är en enorm tillgång för alla de saker vi vill göra för Latorp. Vi kan visa att vi är 
många som engagerar oss i saker som är viktiga för alla här, för de pyttesmå bäbisarna, för härligt lekande barn, för 
långa gängliga tonåringar, de lite större som håller på att ta steget in i vuxenvärlden, de som redan har tagit det... för 
oss som varit med en stund, och alla härligt underbara gamlingar med massor av erfarenhet som de så gärna delar 
med sig av… alla får vara med som medlemmar hos oss i Latorps byalag, just ni är vår styrka!

Medlemsavgiften betalas enklast in på Bankgiro nummer: 5104-3982, eller kontant till mig som kassör. Vill du ha 
ett inbetalningskort, så finns det att hämta hos mig, Bergavägen 16D.                                Carina Waldesjö, kassör

velser behandlas med en kaffekopp 
i handen och det är faktiskt revolu-
tionärt, sett med en skrämd överhets 
ögon. Precis detta illustreras i Ka-
rin Boyes ”Kallocain”. Där träffas 
människor, ungefär som vi gör i vår 
lokala historiecirkel, och det stör de 
makthavande till den milda grad, att 
de tar in folk på förhör. Det kommer 
inte att hända med vår grupp, så vi 
kan fortsätta att träffas, lyssna på en 
informerad bekant från byn och fika 
tillsammans, utan att det står någon 
hemlig polis utanför dörren och kon-
trollerar oss. Så är det 2012, men det 
har inte alltid varit så, och detta, bl a, 
kan vi lära oss av historien, så att det 

aldrig mer blir så. ”Cirkulera mera” 
och prata med varandra, det är revo-
lutionärt!           Ingegerd Denander



0585-817 00  
www.lekebergssparbank.se
 
ELoMER AB
Din lokala kontakt för alla typer av 
elinstallationer och service.
Telefon: 019-6110028 070-2905438 
www.elomer.se

Möt våren 
hos Tant 
Grön!
 
Butik & Café  
Ons-Fr kl. 11-18 Lö-Sö kl. 11-15 
Trädgården öppnar i april
019-294 848   www.tant-gron.nu
Vi finns på Facebook

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

trio tryck trycker Latorpabladet 
och mycket annat! 
Tel: 019-207 430 www.triotryck.se

Byalagets produkter 
Byalaget har en del profilmaterial: 
Reflexer, Kassar, T-shirts (röd, svart, 
blå), mössa/krage, provsticka, Beate 
Christinefolder, finns hos Alf E,  
296 223 och Ma-Lena 296 111. 

Foldern finns även hos författaren 
Jörgen Stenlund, 296 465.

Latorps byalag finns på Facebook, 
gå med i gruppen o delta i nätver-
ket.

Vill du ha våra nyhetsbrev? 
Lämna då din mejladress när du 
betalar in medlemsavgift el mejla 
till kassor@latorpsbyalag.se.

Missa inte ÅRSMÖTET den 
27/3 19.00 i Gjuthuset. Ett gyllene 
tillfälle att plantera goda idéer och 
smittas av engagemang.

Anders Holm är vår solenergiex-
pert och har numera även anlagt 
solpaneler för att göra sin egen el. 
Den 7/4 kl 10-12 håller han öppet 
hus och berättar om solens förträf-
flighet att både ge varmvatten, -luft 
och el.

Vill du vara med och hjälpa till 
under Tysslingedagen? Kontakta 
någon styrelsen.

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

Skräpplockardagarna är i vecka 
17 och Latorps skola är med i kam-
panjen arrangerad av Håll Sverige 
Rent (www.hsr.se). Kanske kan vi 
vuxna också delta och avsluta med 
en Håll Latorp Rent fest? 

KORTISAR
Arbetet med Latorps bybok fortsät-
ter. I nuläget är vi mest intresserade 
av historiska berättelser. Du som 
bott länge i Latorp eller vet hur det 
var förr. Skriv och berätta!
jonasludvigsson@yahoo.com

VINNA-projektet -VINtrosa-
Latorp-LaNA, samverkansprojekt 
mellan Lekeberg-Örebro kommuner. 
Dialogmöte med beslutsfattare i 
Latorps skola handlade om kommu-
nikationer. Vi propagerade för fler 
bussturer på lördagar, fler turer förbi 
Haga Centrum och bättre förbindelse 
till Karlskoga.

Projektledare för Leaderprojektet 
Tysslinge-Ervalla – För företa-
gande och boende är Ewa Ruth-
Askeblad, ewa.ruth-askeblad@
orebro.se, 019-215760. Projektet 
ska; utveckla företagandet i bygden, 
etablera varumärket; De blå bergen
samt arbeta med boendefrågor.

Museiföreningen Svartåbanans 
vänner har samlat mycket av int-
resse på www.svartabanan.se. De 
tar gärna mot mer bilder, berättelser, 
anekdoter och föremål som rör Svar-
tåbanan. Inget är för litet för att tas 
upp, kanske är det just den ledtråden 
som leder vårt forskningsarbete 
framåt! Kontakta Rasmus; rasmus.
axelsson@gmail.com, 0730-29 28 
54, 0585-200 76

    9 lag och 140 spelare 
Latorps IF är just nu inne i förberedelser inför kommande 
fotbollsäsong. Vi kommer i år ha nio lag i föreningen, 
ca 140 spelare. Verksamheten på Björkvallen väntas dra 

igång nu under april.
Vi hoppas innan dess kunna färdigställa två ny omklädnings-

rum som vi rustat upp. Vi sätter upp nya staket på delar av anläggningen.
Vi ingår även i ett projekt och samarbete med Örebro Energikontor. Där vi 

tillsammans med en klimatrådgivare ska se till att Latorps IF blir en klimat-
smart idrottsförening. 

 Peter Cronarp, ordf LIF

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

Latorps vägförening
För ca 150000 kr fick du 2011 möjlighet att utnyttja vägarna i samhället. Var 
det värt pengarna? Eller har du synpunkter? Som ort utanför centrumkärnan 
är vi ålagda att driva en vägförening, dock med stöd från kommunen för visst 
underhåll. Det finns hål i vägarna att fylla och platser i styrelsen att tillsätta.
Kom och säg din mening: 29/3 kl 19.00 i Öbos källarlokal på Bergavägen.

Stefan Elisson, ordförande Latorps vägförening 



MARS
alla måndagar 14.00 Bingo för daglediga i Öbos lokal. Berit Storm

14 19.30 Lisbeth Juhlin presenterar Elimförsamlingens historia. Elim
22 18.30 Mobil-samåkning. inspirationsföreläsning, ABF Örebro
24 Länsbygderådets årsmöte
27 19.00 Latorps byalags ÅRSMÖTE i Gjuthuset
28 19.00 Marianne Ahlstrand påminner oss om förra gången motståndet 

mot uranbrytning organiserades och lyckades
29 19.00 Årsmöte Latorps vägförening, Öbos lokal, Bergavägen

APRIL
7 10-12 El av SOL, öppet hus hos Holm på Ingelstav. 11

11 19.00 Berättarcafé i skolan

12 Byalagets styrelsemöte (prel) Gjuthuset

13-15 Bokmässa. HelaSverigeSkaLeva deltar o byalaget hjälper till

v.17 Skräpplockardagar, se kommande anslag

25 19.00 Berättarcafé i skolan

30 Valborgsmässofirande vid skolan. Elim arrangerar

MAJ
9 19.00 Berättarcafé i skolan
15 prel. Byggaboträff med politiker o byggare
17 Tysslingedagen, byalaget finns i Gjuthuset
25-27 och 1-3/6 Rödfötterna - teater i Vintrosa Folkets Hus

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

STYRELSEN & KONTAKTER
Ewa Overmeer 296 527
Ordförande, projekt, webb 
Ingegerd Denander  296 587
Byahus, historiecirkel, Skifferbrytning
Carina Waldesjö   072 7230019  
Kassör
Ma-Lena Nord 296 111
Kultur, försäljning, boka tält
Berit Holm          296 372
Sekreterare
Agnes Bergkvist       296 393
Ungdom
Mikael Mård              296 510  
Barn
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, boka solpanel
Alf Elisson 296 223
Säljer kassar, T-shirt, foldrar mm

www.latorpsbyalag.se

Latorps vägförening
Stefan Elisson, ordf      296 330

Latorps IF
www.latorpsif.se

Elim
Nikolas Demetriades      296 530

Föräldraför. Latorps friskola
Jonas Ludvigsson  296 318

Tysslinge företagare 
www.tysslingeforetagare.se

Rosendahls RF
www.rosendahlsridskola.se

Bli miljösmart
Du kan göra bra val som gynnar 
dig ekonomiskt samtidigt som du 
värnar om miljön. Återvinn och 
se över din sophantering, kom-
munen har lägre taxa för dig som 
sorterar och återvinner.

Sänk hastigheten då du kör bil, 
kör du 90 istället för 100 spar du 
1 dl bränsle/mil.Samåk när du har 
möjlighet. Gör ett större mat-
inköp en gång per vecka.

Se över standbyläge på hushålls-
apparater i hemmet. Alla appa-
rater som inte är avstängda med 
strömbrytare förbrukar energi 
när de står i standby-läge. Hur 
mycket du kan spara är väldigt 
olika, men i genomsnitt ligger 
det omkring 250 kilowattim-
mar per år för alla apparater i ett 
hushåll sammanlagt. På www.
energimyndigheten.se finns fler 
bra energispartips.

Om alla vi tillsammans gör 
små framsteg så förbättrar vi för 
framtiden. Börja idag om du inte 
redan är på gång!   Maj Ihrstedt  

Samåkning?
Mitt miljösamvete krockar med vil-
jan av vad jag vill göra med dygnets 
24 timmar. Jag åker bil till jobbet och 
sparar en massa tid men jag förstår att 
någon av alla andra som också pendlar 
till Örebro borde jobba åt Nastahållet. 
Om man kunde samåka ett par dagar i 
veckan så mycket nöjdare skulle man 
inte kunna vara, både av miljö o ekono-
miska skäl. Dessutom en kontakt att 
diskutera vädret mm med! Intresserad?

Ewa Overmeer, 296 527

MEDLEMSFÖRMÅNER
Sol-luftpanelen finns fortfarande 
för utlåning till medlemmar, Panelen 
tillverkar varmluft som används för t 
ex avlufning av krypgrund. Kontakta 
Anders, 296 372. Ett stort kraftigt par-
tytält kan hyras till en ringa kostnad, 
kontakta Malena, 296 111.

Anslagstavlor både verkliga och 
digitalt, kontakta kassören för inlogg. 
Nyhetsbrev till din mejlbox.Tillgång 
till ett intressant nätverk och vill du 
lyfta en fråga, kontakta styrelsen och 
din idé kan bli allas vårt engagemang.


