Vad har hänt sedan sist?
Ingegerd Denander och en massa
Latorpare har fortsatt med Berättarcaféer och många minnen har samlats på film. Bl a har Ragnhild
Karlsson berättat om sin tid på
Latorps herrgård och Eero Köttö om
sitt rika arbetsliv. Inför sommaravslutningen var Mats Rosenberg med
vid Skjölds torp och bedömer det
som möjligt att kommunen hjälper
till med röjning och viss rustning och
byalaget kan använda huset.
Arbetet med Latorpsboken går
framåt. En första version på strax
över 100 sidor är nu ute för korrekturläsning. Tack för alla fina bidrag,
inte minst fotografier och tillåtelse
att avbilda konstverk. Det blir som
flera korrekturläsare konstaterat en
blandning av dåtid och nutid - alltså
precis det byalaget står för. Vi siktar
på att börja sälja boken kl 11.00 vid
Gjuthuset på Tysslingedagen.
Jonas Ludvigsson har inte bara jobbat med Latorpsboken, han har också
tillsammans med Elias, Lars Schagerström, Mikael Westervall och Mård
byggt en ny skateboardsramp vid
kajen. Materialstöd har vi fått från
lokala nämnden.

Elias monterar ner den
gamla rampen

Omställning Latorp - Äppelfesten,
en kall o ruggig dag i oktober vid
Skjölds torp. Byalaget inköp av en
fruktpress + frukthyvel förevisades
av Hans Olsson, Vintrosa. Stina
Hammar, landskapsingenjör, svarade

Hållbar framtid & Omställning
Alla vill vi ge det
bästa till våra barn
och barnbarn. Hm,
energi-, ekonomi- och
ekologikris... man
kan stoppa huvudet
i sanden och hoppas att någon annan
eller att tekniken ska
lösa problemen. Jag
är dock övertygad
om att nånannanismen inte funkar, att
vi själva får göra det
vi kan och göra det
tillsammans. Inom
Omställningsrörelsen
tror vi på att lokalsamhället kan
lösa många av invånarnas grundläggande behov. Vår kreativa förmåga
att hitta lösningar och vår lust att
dela kunskaper och erfarenheter är
positiva krafter för oss själva och
samhället. Vi har mycket att vinna på
att fokusera på hälsa, livskvalitet och
livsinnehåll framför ökad materiell
konsumtion. Visst är det en tillfredsställelse att kunna dela med sig
av det man kan och har?
Latorp har börjat; vi delar kunskap
och erfarenheter på cafékvällar och
i projekt som det för Sol&Vind. Vi
har investerat i och lånar ut en solluftpanel och nu senast i höstas en
äppelriv+mustmaskin. Den anläggningen kommer säkerligen vandra
runt till hösten. Det finns säkert
mer vi skulle kunna saminvestera i,
på frågor om trädbeskärning. Hon
skänkte även ett vårdträd till oss
som ska planteras vid torpet. Stefan från Polygress Solution visade
solcellslösningar. För underhållning
svarade Lina Nestor med diktläsning och Malena och Jan-Anders
med musik. Biblioteket hade ett
bokbord och barn från Latorps skola
hade målat fina äppelteckningar.
Nästa år ska vi ha festen lite tidigare
och hoppas på fint höstväder!
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sådant man bara använder ibland och
tar en massa plats resten av tiden. Det
har varit på tal att ha ett bytarställe,
lämna in sådant man inte behöver
längre och ta för sig av det andra
lämnat in, men det faller på lokal.
Kanske ska vi utnyttja en webbaserad bytarplats? Byta saker, plantor,
skörd el tjänster? Riktiga bytardagar?
Barnens urväxta leksaker skulle de
kunna få lämna in och byta till sig
någon annans? Vi har också planer på
Syra-grönsaker-café och dela annan
gammal klokskap.
Avslutar med Paul Hawkens ord;
Glöm att denna uppgift, att rädda
planeten, inte är möjlig att klara i tid.
Låt dig inte nedslås av människor
som vet vad som är möjligt eller inte.
Gör det som behöver göras, och kolla
om det var omöjligt först i efterhand.
Ewa Overmeer, ordf
Den traditionella julgröten
serverades den 10 december, och
många hugade kom och ”minglade” runt grötfaten. Det praktiska
hanterades av Maj Ihrstedt, Berit
Holm och Storm. Musiken med
Nobelklädda musiker; Jörgen, JanAnders, B-G, Ingemar och Andreas,
blivande Latorpare och redan aktiv.
TACK alla Latorpare för ert engagemang för bygdens bästa!
Ewa Overmeer, ordf

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

Solenergi - cafékväll 18 april

Anders Holm är vår flitige förespråkare för solenergi. Flera
gånger har han haft öppet hus och berättat om sin resa i
solenergins tecken. Bilden är från förra påsken och Anders
levererade vårvarm energi. På byalagets webbplats finns en
energisida med vind & solinfo.
Den 18 april bjuder vi in Stefan från Polygress Solution
som installerar solpaneler och -celler. Han och Anders
förväntas göra oss solklokare. Är du nyfiken på att installera solceller och hur man söker solcellsbidrag så boka
kvällen den 18e, kl 19, i Latorps skola.
Ewa Overmeer

Eget avlopp?

Saxat från boken

Det pågår nu en inventering och
utdömning av enskilda avlopp i bl
a Latorp. Miljökontoret önskar att
man ansluter till kommunalt nät,
men kommunen har inte för avsikt
att bygga ut avloppsnätet i dagsläget.
Lite märkligt med tanke på att man
planerar för fler villatomter i området.
Att gräva om sitt enskilda avlopp
kan kosta 60 - 150 kkr. Skulle kommunal ledning dras om några år, kommer man sannolikt att tvångsansluta
oss utmed vägen. Det betyder att vi
nu måste betala för ett enskilt avlopp
och kan komma att bli tvångsanslutna
inom en inte alltför avlägsen framtid
till ytterligare kostnad.
Ur ett långsiktigt perspektiv vore det
bästa att man hade chans att ansluta
sig till kommunalt avlopp nu istället för att gräva om nu och kanske
ytterligare grävningar om några år. Vi
saknar också stöd och råd från kommunen. Man får INGEN hjälp med
hur man ska göra utan hänvisas till
nätet och entreprenörer.
För att söka svar från kommunen
planerar vi en Cafékväll där vi bjuder
in politiker, tjänstemän och entreprenörer. Preliminärt datum är den
16/5, se anslag el e-nyhetsbrev.
Ingegerd Denander, BG Augustini

På Tysslingedagen räknar vi med
att lansera boken om Latorp. Vi har
redan över 100 böcker förbokade!
Här några smakprov...
“alunindustrin var en relativt exklusiv verksamhet som bara förekom
på ett tiotal platser i riket. Verket i
Latorp hade dessutom dominerat den
svenska alunproduktionen under ett
par decennier i mitten på 1800-talet
då alun var en viktig produkt som
bland annat exporterades till Ryssland, Danmark, Holland och olika
delar av nuvarande Tyskland t.ex.
Preussen, Lübeck och
Hamburg. Alun
användes då
framförallt
som betmedel och

vid garvning men också vid pappersframställning och som blodstillande”
“I de undersökta områdena påträffades 738 olika svamparter, därav
28 rödlistade, 21 signalarter och
dessuton två hittills okända arter som
kommer att nybeskrivas”
“När jag började i första klass i
Latorps skola år 1950 var skolans
huvudbyggnad ny”
“ Barnen och föräldrarna poppade
totalt 130 liter popcorn och sände 330
brev. Och när diarierna i kommunen
fylldes med högar av feta, kladdiga
och popcornluktande brev som
ingen visste hur de skulle”
“Vi arbetade mellan 7.00 och 19.00.
Lönen var för mig 10 öre/tim. Semester och fria lördagar var ännu inte
uppfunnet”

Kvarbo?

Lungerborna har byggt
egna hyresrätter för
att gynna omflyttning
från villa till lägenhet. Tillsammans med
Tysslinge-Ervallaprojektet var vi där på
studiebesök och fick se
och veta mer om kooperativ förening. Något
för Latorp?

Hur skulle det se ut om ni medlemmar inte fanns? Inga
berättar/informations caféer, ingen dans runt midsommarstången, ingen upprustad lekplats, ingen ny skateramp, ingen grötfest, ingen yoga, ingen Latorpsbok etc. Förstår ni hur viktiga ni
är? Vi i styrelsen gör det med råge!
Ni som betalade in din medlemsavgift för 2012, är medlemmar även 2013. Är du osäker, så kan du alltid höra med mig.
Vi hoppas att alla Latorpare vill vara med i byalaget. Ni är
välkomna att betala in 100:-/hushåll direkt till byalagets bankgironr 5104-3982, notera namn, adress och gärna epost
så får du våra nyhetsbrev oxå. Det finns inbetalningskort i en plastficka på anslagstavlan vid busshållplatsen vid skolan, för den som behöver.
Carina Waldesjö, kassör Latorps byalag. kassor@latorpsbyalag.se, 0727-230019
Byalagets motto: Allt är möjligt, en del saker tar bara lite längre tid

Björkvallen
Välkomna till Björkvallen för att följa föreningens representationslag i div 4. Vi ser fram mot en spännande säsong
och känner oss förväntansfulla med årets unga spelartrupp.
Första hemmamatchen mot IFK Hallsberg, 3/5 kl. 19.00
0585-817 00
Läs mer på www.latorpsif.se.
www.lekebergssparbank.se
Peter Cronarp, ordf LIF
ELoMER AB
Elim
Din lokala kontakt för alla typer av
Elimkyrkan vill i år hälsa alla varmt välkomna till valborgsfirandet uppe vid elinstallationer och service.
skolan. I år likt föregående firande kommer vi att oavkortat skänka vinsten på Telefon: 019-6110028 070-2905438
våra olika engagemang till barnhemet i Ukraina. Årets vårtalare är Nikolas
www.elomer.se
Demetriades.
Våra barn och ungdomsgrupper är i full gång. Det är inte försent att anmäla Möt våren
sig och vara med! Öppna förskolan, miniscouter, himlakul och tonår. Vi vill
hos Tant
också inbjuda alla till Gudstjänster varje söndag.
Grön!
Med önskan om Guds välsignelse, Nikolas Demetriades, pastorn i Latorp

Latorps vägförening -årsmöte 4/4
100 000 skäl att engagera sig i Latorps vägförening. Så många kronor och
mer där till kostar det att ha våra vägar i samhället farbara under 1 år. Har
du synpunkter eller vill vara med i styrelsen. Hör av dig till ordförande
stefan.e.elisson@gmail.com el ledamot Jonas R. jrobertsson@gmail.com.

Kortisar
Missa inte ÅRSMÖTET den 21/3
19.00 i skolan. Ett gyllene tillfälle
att plantera goda idéer och smittas
av engagemang.
Latorps byalag finns på Facebook,
välkommen till gruppen o delta i
nätverket!

Samåkning? Mitt miljösamvete
krockar med viljan av vad jag vill
göra med dygnets 24 timmar. Jag
åker bil till jobbet och sparar en
massa tid men... Om man kunde
samåka några dagar i veckan skulle
jag vara nöjdare. jag jobbar i Nasta.
Intresserad? Ewa Overmeer, 296 527

Vill du vara med och hjälpa till under Tysslingedagen? Kontakta Ewa
eller Malena, se sid 4.

Enl önskemål har fler hundlatriner
efterlyst ock en ny kommer att sättas
upp vid övergångsstället, Elim.

Jag skapar och säljer smycken i
olika material och tekniker. Mjukt
hantverk såsom stickning och
krokning. Kursverksamhet. Solweig
Thorsell 296 298, 070-9582 410

Grannsamverkan i Latorp? Det
verkar vettigt och kontaktombud per
gata eller område borde väl inte vara
några problem att få ihop? På Lundavägen kan Folke och Stig tänka sig
det. Vilka fler vill vara polisen kontakt med oss?

Ska Du ha fest, kan Du hyra
Viagårdens lokaler med en bra
musikanläggning och plats för upp
till 100 personer. Ring 294912.
Vill du tvätta billigare? och
miljövänligare? Vi är tre ungdomar
från Tullängsskolan som erbjuder
den svenska marknaden tvättnötter
som är ett miljövänligt alternativ till
syntetiskt tvättmedel. Ekotvattuf.se
August Eriksson, Latorps station

Sy om, sy av, sy på eller så... Vi har
en skicklig sömmerska i Latorp, Sara
Hillersberg, som kan tänka sig en
halvdag där hon inspirerar oss att
hantverka. Kanske blir det en sy- o
hantverkar atelje i Gjuthuset,
intresserad? Kontakta styrelsen.
Återvinningsstationen - Vi uppmanar er alla att hjälpa till med
förståelsen för var sakert och ting ska
vara.

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
Ekotvätt
Tvättnötter för ren
tvätt och vår miljö.
www.Ekotvattuf.se

trio tryck trycker Latorpabladet
och mycket annat!
Tel: 019-207 430 www.triotryck.se
Vill du vara med och sponsra
boken om Latorp?
För 500 kr får du ha med ditt namn
i bokens inledning där sponsorer
omnämns

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.

Byalagets motto: Bekämpa nånannanismen - Ingen kan göra allt, alla kan göra nå’t
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måndagar 14.00 Bingo för daglediga i Öbos lokal. Berit Storm

21
22
27

19.00 Latorps byalags ÅRSMÖTE i skolan
9.00 Barnteater i Viagården
19.00 Kilsbergens hydrologi “De tusen bäckarnas landskap” Skolan

STYRELSEN & KONTAKTER

4

9.00, 11.00 Barnteater i Viagården

Ewa Overmeer
296 527
Ordförande, projekt, webb
Ingegerd Denander
296 587

4

19.00 Vägföreningens Årsmöte Bergav. 10 Öbos lokal

Byahus, historiecirkel, Skifferbrytning

10

Kletzmermusikens historia och Latorps musikanter. Malena Nord mfl

18

19.00 Solcafé. Om solceller mm. Skolan

24

19.00 Att välja motiv. Inga-Lill Zetterman. Skolan

30

Valborgsmässofirande vid skolan. Elim arrangerar

Carina Waldesjö
072 7230019
Kassör
296 111
Ma-Lena Nord
Kultur, försäljning, boka tält
Berit Holm 		
296 372
Sekreterare
Agnes Bergkvist
296 393
330 231
Ville Frohm		
Ungdom
Mikael Mård
296 510
Barn
Lollo Knutsson
0707-76 05 86
Ryttare
296 032
Hans Andersson
Kooperation
296 001
Daniel Chronlund
IT
Jonas Ludvigsson
296 318
Kommunikation, trafiksäkerhet
296 368
Maj Ihrstedt
Miljöfrågor
Berit Storm
296 334
Daglediga, Bingo
Ulf Forsberg 		
283 145
Vindkraft
29 63 72
Anders Holm
Solenergi, boka solpanel
Alf Elisson
296 223
Säljer kassar, T-shirt, foldrar mm

april

maj
3
8
9
16

19.00 Latorps IF-IFK Hallsberg. Björkvallen
18.00 Berättarcafé, avslutning samling vid skolan
Tysslingedagen kl 11 Boken om LATORP släpps kl 13 Guidad tur i
Alunverket. Utställningar, sopplunch mm Gjuthuset
prel. 19.00 V/A café. Se anslag el e-nyhetsbrev.

Böda hamn, Öland
Fritidshus, uthyres veckovis majseptember. 4 rok med 5 sovplatser +
gäststuga med 2 sovplatser. WC och
dusch i separat hus. Stor veranda mot
äng i söderläge.
Ca 300m till bad i Bödabukten,
hamn med fiskaffär, camping och
restaurang. Ca 400 m till ICA-butik.
6000/vecka från v.24-32
4000/v före v. 24 och efter v. 33.
Kontakta Hans Andersson,
Latorpsgård, tel. 070-6057492
Kulturstipendium 2012
Latorps byalag nominerade vår
gruvfogde och Jörgen Stenlund fick
Tysslinges Kulturstipendium, med
motiveringen: “Vad vore Beate
Christine i all sin glans, om inte Jörgen Stenlund fanns? Jo, en outforskad kulturskatt.
Jörgen har lagt ner oräkneliga timmar på att söka och dokumentera
vår geologi, biologi och kulturhistoria. Varje år på Tysslingedagen är
han den givne guiden, varje år blir
det många extra föreställningar när
intresserade hör av sig och gruvfogden villigt delar med sig av all sin
kunskap. Hur många ideella timmar
Jörgen lagt ner på Latorps gamla
alunverk vet nog bara hans fru ...”.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Sol-luftpanelen finns fortfarande
för utlåning till medlemmar, Panelen
tillverkar varmluft som används för
t ex avlufning av krypgrund, torka
ved. Kontakta Anders, 296 372. Ett
stort kraftigt partytält kan hyras till
en ringa kostnad, kontakta Malena,
296 111. Äppelriv & -press kommer
vara tillgänglig i höst.
Du kan använda Anslagstavlor
både verkliga och digitalt, kontakta
kassören för inlogg om du behöver.
Nyhetsbrev får du till din mejlbox
om du uppger adress.
Boken om Latorp kommer att
säljas till subventionerat pris.
Du har oxå tillgång till ett intressant nätverk och vill du lyfta en
fråga, kontakta styrelsen och din
idé kan bli allas vårt engagemang.
Vill du ordnat något arrangemang i
Byalagets namn kan du säkras via
vår försäkring genom riksorganisationen; Hela Sverige ska leva.
Det här är Ville, han
är byalagets nyaste
kontaktperson för
ungdom. Han är
snart tretton, går i
sexan i Tysslinge
och spelar hockey i
Bofors IK.

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
Tysslinge företagare

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

296 318

