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

Vad har hänt sedan sist?
Mycket händer, här ett axplock. Latorps byalag jobbar vidare på att få ett 
aktivt och hållbart Latorp. Vi hade även i höstas en Äppelfest, 
med fokus på barnen. De kunde svarva äppelringar 
och hjälpa till med mustproduktion. Våra små 
Latorpare har också planterat blåbärsbuskar i 
Ingelstaparken och hjälpt till med vattnin-
gen så buskarna etablerat sig ordentligt. 

Har du urvuxna sandleksaker? I 
samma lekpark har vi köpt in en 
förvaringslåda där vi kan förvara 
gemensamma leksaker. Har ni något 
ni inte längre behöver kan någon 
annan ha glädje av det. I höstas var 
jag mycket imponerad av den disci-
plin ungarna hade att lägga tillbaka 
sakerna innan de gick hem, idag såg 
det inte lika bra ut. Hjälp gärna till 
och håll ordning i parken så blir det 
trevligare för alla.

Andra hållbara aktiviteter, Malena 
har lärt oss syra kål och Sara har 
hållit i en Redesign workshop. Hon 
har också gjort ordning ett hant-
verksrum med ett antal symaskiner 
i Gjuthuset som vi kan hyra och ha 
träffar i.
Den sista oktober hade vi en 

cafékväll med Örebro kommuns 
landsbygdsstrateg, Kalle Selander. 
Vad vill vi ska hända i Latorp? 
undrade han. Det blev en lista på 38 
punkter; vägar, trafik, kommunika-
tioner, cykelvägar, trottoarer, fler-
familjsboende, samlingslokal, café, 
service, barnomsorg, företagartomter, 
bytarbod, bilpool, samåkningstjän-
ster... Landsbygdsenheten samman-

Familjedag
Kanske en vecka försent, 
isen hade smält o vädret var 
inte det bästa ändå samlades 
ett 30-tal barn och föräldrar 
som åkte pulka och gril-
lade korv i kåtan som vi 
fått låna av skola/dagis.                                        
Bra initiativ, Elin! Lars 
Michelgård är barnfamiljer-
nas representant i styrelsen 
och tar tacksamt emot tips på 
aktiviteter.

Slöjdkurs för barn
17 maj kl 13.00 i Skölds torp
Vi slöjdar tillsammans, kanske en 
sälgvisselpipa eller en krok att hänga 
något på. Vi anpassar verksamheten 
efter ålder och vana på er som deltar.

Ta med oömma kläder, egen kniv, 
matsäck och gärna en förälder. 
För mer info maila eller ring mig. 
010-713 80 30, anders.crommert@
ericsson.com

Ander Crommert

Vilken energi gänget hade när de planterade blåbärsbuskarna

ställer och framför till olika enheter. 
I dagsläget har det rapporterats att de 
dåliga träden utmed Garphyttevägen 
kommer att fällas och en trottoar 
planeras. Bristen på barnomsorgs-
platser diskuteras också.

Alla har inte kommunalt avlopp i 
Latorpsområdet och avloppskraven 
höjs. De flesta har fått uppdrag att 
gräva nya avlopp vilket gjorde att vi 
kallade kommunen till en Skitcafé. 
De lovade att inte kräva någon privat 
ombyggnad förrän kommunen fattat 
beslut om ev utbyggnad av va-nätet. 
Beslut fattas i april, och tjänstemän 
har meddelat att de föreslår utbygg-
nad och förväntar sig att så ska ske.  

Freda Skiffern. Ja, tyvärr har det 
varit aktuellt under det gångna året. 
Gruvföretaget som nu äger rätti-
gheterna att provbryta i Latorp skriv-
er på sin hemsida; “vårt Närkeprojekt 
har potential att kunna bli ett av 
världens fem främsta uranprojekt.”  

Vi har gemensamt uppvaktat och 
bjudit hit länets riksdagspolitiker för 
att få dem att bl a se över mineral-
lagen som är synnerligen brytvänlig. 
Ingegerd har representerat oss och 
hållit tal på Mynttorget under en riks-
omfattande demonstration för rent 
vatten och fast mark.  

Vad händer...
Just nu pågår två projekt: Egen energi 
och Omnikomni, en gemensamhets-
anläggning, Skölds torp med lada.

... och borde hända?
Kom på ÅRSMÖTET den 27 mars i 
skolan och tyck till eller bara lyssna. 
I år har vi bjudit in riksdagsman 
Jonas Eriksson, vice ordförande i 
Näringsutskottet (bl a mineralpolitis-
ka frågor) och vi räknar med senaste 
nytt ang. minerallagen.

Ewa Overmeer, ordf



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

Skölds torp & lada - projekt Omnikomni
Örebro kommun äger fastigheten Grytsätter 351, alldeles i ans-
lutning till Vinteråsen. Den rustas nu och byalaget ska få möjlighet 
att använda den för div aktiviteter. Torpvinden kommer att inre-
das så man skulle kunna övernatta där, något för scouterna? Vad 
skulle man inte kunna ha i den här ladan när den blir klar? Kurser, 
utställningar, café, pub, musik... Ta en promenad dit upp och fun-
dera... Den 26 april har vi tänk att bjuda in er alla för att spåna vad 
ni vill. Vi bjuder på korv att grilla och fika. 

På Tysslingedagen hoppas vi på en hejdundrande invigning!
Ewa Overmeer

Häng med som medlem i år också vettja... det kostar som 
vanligt bara 100:-/hushåll. Betalas enklast in på bankgiro 
5104-3982, ange namn och adress. Gör det innan årsmötet, så 
får ni vara med och rösta också. Ni får också ta del av allt det 
som Latorps byalag arrangerar.Vi hoppas på att få se både våra 
gamla trogna medlemmar och en massa nya hushåll i år. 

Varmt välkomna!                            Carina Waldesjö, kassör                                   
kassor@latorpsbyalag.se, 0727-230019

Freda Skiffern
Rent vatten och odlingsbar mark 
är tillgångar som visserligen kan 
mätas i kubik och kvadrat, men 
inte egentligen kan värderas i 
krassa kronor och ören. Den dag vi 
definierar miljövärden i ”förståeliga 
termer” kommer vi att finna att varje 
miljöförödande aktivitet är för dyr 
för att utföras. Om den krasst ekono-
miska synen på utvinning av våra 
resurser har någon motsvarighet i 
antikens värld, leder den tanken till 
myten om kung Midas. Allt han rörde 
vid, eller som kom i kontakt med 
honom, förvandlades till guld och 

Energi a la Latorp
Det pågår när detta skrivs en studiecirkel i omställning 
av energisystem. I fokus ligger småskalig energiproduk-
tion, främst egenproducerad elektricitet via solceller. Vi 
har tittat på grundbegrepp omkring el, energi och solcel-
ler. Vi har illustrerat hur olika förändringar av energikon-
sumtionen ser ut översatt till ekonomiska termer. På sam-
ma sätt har vi ställt förräntning i ett banksparande mot 
en motsvarande förräntning i form av minskade inköp av 
elektricitet ifall man investerar i en solelsanläggning till 
sitt eget hus. Kalkylerna visar på att det är en god idé att 
“placera” besparingar i solel istället för på bankkonto! 
Om man placerar 7 kvm solceller i någorlunda söderläge 
så skapar de omkring 1000 kWh elenergi som hamnar in-
nanför ens egen elmätare. Det betyder lång näsa åt såväl 
skattmasen som E.On:s proppmätta tyska direktörer! 
Roliga kuriosa i studiecirkelns kölvatten:
- Jorden tar varje timma emot så mycket solenergi som 
hela mänskligheten gör av med på ett helt år!

- En helt vanlig björkvedsklabb innehåller mer än en 
kilowattimme energi!
- Det är tre gånger klokare ekonomiskt att isolera vinden 
än att byta till treglasfönster!
- Den höjd som solen når vid midvintersolståndets lunch 
dundrar den förbi kl 04:15 på midsommarafton!

Peter Isaksson
Den 26/3 går vi på rundvandring i Latorp och tittar på 
lokala anläggningar. Samling vid skolan. 

han svalt och törstade ihjäl.
Ingen kan äta vinsterna från vare sig 

gruvdrift eller kalhyggen, så vi bör 
väga de små nationella inkomsterna 
mot det omätliga behovet av rent 
vatten och odlingsbar mark!

I skrivandes stund har URU Met-
als tillfälligt stoppats då deras plan 
för att undersöka vår alunskiffer inte 
är korrekt, men tillståndet har de 
fortfarande. För att få påbörja något 
undersökningsarbete krävs att bolaget 
upprättar en arbetsplan och i laga 
ordning delger er inmutade, som se-
dan har 3 v på sig att återkomma med 

synpunkter. 
Sverige har en extremt låg mineral-

avgift internationellt sett, endast 
0,2 procent av produktionsvärdet. 
Förhoppningsvis kan Minerallagen 
förändras så vi inte behöver oroa oss 
för brytning i vårt natursköna område 
med risk för förgiftat grundvatten.  

Följ utvecklingen på www.fa-
cebook.com/groups/fredaskiffern 
eller kom på årsmötet där vi har en 
riksdagsledamot i Näringsutskottet 
med oss och kan ge oss svar på div 
mineralpolitiska spörsmål.

Ingegerd Denander

Latorpare på utflykt till Energikullen i Katrineholm

Taket tätt och snart ett dansgolv



En vädjan att stötta Latorps IF
Vi har bestämt oss för att under året försöka ge föreningen ett 
extra tillskott i kassan genom att finna fler stödmedlemmar. 
Vi hoppas förstås att du vill vara med och hjälpa oss med 

detta genom att bli stödmedlem.
Pengarna vi får in gör att våra ungdomar ges goda förutsättningar till gemen-
skap och en meningsfull fritidssysselsättning. Det krävs ett stort idéelt arbete 
och ekonomiska medel i dagens föreningsliv. Stöd Latorps IF och bli stöd-
medlem, 200 kr inbetalas på bankgiro 5656-8017. 

 Peter Cronarp, ordf LIF

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

Solceller och smarta energilösningar.
www.polygress.com 0703 606 468

 
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), provsticka, Beate Christinefold-
er, finns hos Ma-Lena 296 111. 

Foldern finns även hos författaren 
Jörgen Stenlund, 296 465.

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

Vill du vara med och planera och 
hjälpa till under Tysslingedagen 
vid Skölds torp? Kontakta Ewa.

REVYCIRKUS - för er som inte 
kan välja heter sommarens revy 
som kommer att spelas i ett tält hos 
Tant Grön i Vintrosa. På scenen står 
revygänget från Teater Ruth och 
musikgruppen Bäsksöta står för 
livemusiken.  Föreningen Kvinno-
verk står för arrangemanget i sam-
arbete med Studieförbundet ABF, 
Byalaget och Tant Grön. Nu söker 
vi ungdomar som gått ut årskurs 9 
eller 1:an eller 2:an på gymnasiet 
som är intresserad av att jobba 
genom feriepraktik hos oss. Du ska 
vara teater-, cirkusintresserad eller 

KORTISAR
gå på mediaprogrammet.  Ring till 
Tina Ruth snarast eller mejla till 
info@teaterruth.se. I början av april 
släpper vi biljetterna hos Tant Grön, 
håll dig framme då, i fjol blev alla 
föreställningar utsålda.

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

Vårt gröna butikshus invigdes 
oktober 2010. Nu bygger vi ut med 
ytterligare 110m2. Fiket blir redigt 
större och vi kommer att fylla salen 
med massor, både godsaker och ro-
ligheter. Varmt välkommen att ta del 
av vår byggresa! Tant Grön

(Baklucke)Loppis? Preliminärt 
datum, 24-25 maj? Skolan? Se kom-
mande anslag och Facebook.

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

Välkomna på Latorps traditionella Valborgsfirande vid skolan
I sommar är det fotbolls VM i Brasilien och då har vi i Elim valt att under 
våren 2014 satsa vårt missionsarbete på att stödja Barnhjälpen (en del av 
Evangeliska Frikyrkan). De arbetar aktivt mot barnhandeln som tros bli ett 
mycket stort problem under VM i Brasilien. Därför kommer alla pengarna 
som vi får in under valborgsfirandet att gå till detta. 

Kl 18.30 startar vi aktiviteterna och försäljning 20.00 är det vårtal och sång 
efter det tänder vi brasan. Varmt välkomna önskar vi i Elim!

Vi fastighetsägare äger vägarna gemensamt
För vägarna i Latorps samhälle är Latorps vägförening väghållare och inte 
kommunen! Som väghållare äger och ansvarar vi för underhåll och nybygg-
nation. I vägföreningen är alla fastighetsägare medlemmar och därmed kan 
du vara med och påverka hur vårt vägnät sköts. Hur har t.ex snöröjningen 
fungerat och varför blir inte standarden på Bergavägen bättre? Idag vidare-
fakturerar vi räkningar på vägunderhållet till kommunen. Vad händer om 
kommunen väljer att inte bekosta underhållet?

Har du synpunkter eller vill vara med i styrelsen. Hör av dig till ordförande 
Jonas Robertsson, jrobertsson@gmail.com eller kassör Stefan Elisson 
stefan.e.elisson@gmail.com. Välkommen på vägföreningens årsmöte den 
10 april kl 19.00 i Öbo:s lokal, Bergavägen.



STYRELSEN & KONTAKTER
Ewa Overmeer 296 527
Ordförande, projekt, webb 
Ingegerd Denander  296 587
Byahus, Skifferbrytning
Carina Waldesjö   072 7230019  
Kassör
Ma-Lena Nord 296 111
Kultur, försäljning, boka tält
Berit Holm          296 372
Sekreterare
Bengt Norén        296 134
Skölds torp 
Agnes Bergkvist       296 393
Ville Frohm        330 231
Ungdom
Lars Michelgård    611 47 88
Barnfamiljer
Lollo Knutsson 0707-76 05 86
Ryttare
Hans Andersson  296 032
Kooperation
Jonas Ludvigsson  296 318
Kommunikation, trafiksäkerhet
Maj Ihrstedt  296 368
Miljöfrågor
Berit Storm  296 334
Daglediga, Bingo
Anders Holm    29 63 72
Solenergi, boka solpanel

www.latorpsbyalag.se
www.facebook.com/groups/ 

latorpsbyalag/

Latorps vägförening
Jonas Robertsson, ordf      296 330

Latorps IF
www.latorpsif.se

Elim
Nikolas Demetriades      296 530

Kvinnoverk
Sara Arunima Hillersberg, ordf

Tysslinge företagare 
www.tysslingeforetagare.se

Rosendahls RF
www.rosendahlsridskola.se

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

26 Besök på lokala solcellsanläggningar. Samling, skolan
27 19.00 Latorps byalags ÅRSMÖTE i skolan
30 18.00 Lions vårkonsert, Tysslinge kyrka www.lionskilsbergen.se

APRIL
9 Egen energi-cirkel; Laborationer
10 19.00 Vägföreningens Årsmöte Bergav. 10 Öbos lokal

26 15.00  Upptakt Torp & Lada. Vi bjuder på korv o fika

30 18.30 börjar Valborgsmässofirande vid skolan.   
20.00 är det vårtal och sång efter det tänds brasan. 

MAJ
17 13.00 Slöjdkurs för barn, Skölds torp
24-25 prel. datum för bakluckeloppis, se anslag
29 Tysslingedagen, Skjölds torp

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

Kulturstipendium 2013
Latorp fick även i 
år en Kulturstipen-
diat; Sara Arunima 
Hillersberg, vår 
textilkonstnär och 
sömmerska. Sara 
har hållit Rede-
signkurs för oss i 

vinter och ordningsställt en syverk-
stad i Gjuthuset. I juni öppnar hon 
Saras Sagostygn, en återbruksbutik 
och verkstad i Wadköping. 

Sara är också orförande i Kvin-
noverk, vars mål är att verka för 
nyskapande och utveckling av 
gammal ”kvinnlig” kunskap genom 
bl.a. utställningar, kurser och semi-
narier. Föreningen skall fungera som 
idébank och forum för utbyte av 
erfarenheter och kunskaper.

Tysslinges husmodersförening har 
haft en återträff. Berit Storm, nedre 
raden till vänster, är en nyckelperson 
i sammanhanget liksom ser till att 
det blir julgrötsfest samt bingo för 
daglediga.

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 kon-
takta Ingegerd 296587. 
  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. 

Du har oxå tillgång till ett intres-
sant 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 riksorganisa-
tionen; Hela Sverige ska leva.

Böda hamn, Öland 
Fritidshus, uthyres veckovis maj-
september. 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 restau-
rang. Ca 400 m till ICA-butik. 
Per vecka:
6000kr  v.26 & 33, 7500kr v.27-
32, 4500kr lågsäsong. Medlem-
srabatt 1000kr. Hans Andersson, 
Latorpsgård,  tel. 070-6057492


