
Latorpabladet
N

r
 2/11

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

10/9 FiLm, teater, musik & soppa
Vi fira vårt 10-åriga turistprojekt. Den 10/9 kan du följa med på 
en kulturvandring i Beate Christines fotspår, Latorps historia!
För första gången på mer än 120 år är det möjligt att åter få se och 
uppleva verksamheten och miljön i alunverket med byggnaderna, 
broar och brott. Det är ett i flera meningar  historiskt tillfälle att ta 
del av traktens bakgrund med hjälp av miljöer både datorsimulerad i 
filmform och gestaltade på plats, allt baserat på källmaterial t.ex. från 
reseskildringar, kartor och värderingar. 

Föreställningen börjar i Gjuthuset med den nyproducerade fil-
men. Sedan följer en spännande teatervandring längs stigen. Första 
föreställningen är kl 17, den andra kl 19. 

Efter  sista föreställningen kan du inta en tidstypisk måltid, ärtsoppa. 
På den här tiden hade man sin egen tallrik, mugg o slev och det bör 
du också ha med dig. Vill du ha annat än vatten till maten är det ok 
för medhavd dryck. Tag gärna med ett instrument...

Begränsat antal biljetter och förköp t o m 8/9, kontakta Gunilla 
Neogard, tel 073-6307631. Finns biljetter kvar vid föreställningen, så 
kan de köpas på plats. Är du byalagsmedlem så kostar det 50kr, 100kr 
för övriga. (Pst, man får vara medlem även om man inte bor i Latorp, 100kr/hushåll/år)

Ewa Overmeer, ordf

Dr Ludvigsson hade ordinerat sig själv 
dubbel dos allergimedicin o klarade 
att löva stången. 
Familjen Ludén, Malena, BG o Sten 
hör till våra trogna musiker. Vad vore 
midsommar utan levande musik!

Visst finns det stora starka när det 
är dax att resa stången.  Därefter  

blev det både små grodorna,  
grinolle  och raketen.

Ett lass med barn o föräldrar åker med Ulrik o fixar 
björk, övriga förbereder blomster. 

Det blev midsommar i parken i år oxå! 
tack aLLa som såg till att vi kunde fira midsommar tillsammans som 
vanligt. Både förarbete och på själva midsommaraftonen. 
Det är lite pirrigt att invänta folket som kommer på torsdagen o klär stång-
en, eller hur Lina? Men lyckligtvis vet Latorparna att man måste hjälpa till 
för att saker ska bli gjorda, och åka på Ulriks traktorflak är populärt bland de 
yngre och de är inte dåliga att hjälpa till heller. 

27/8 mera teater - revy
Teater Ruth serverar EN JÄVLA SOPPA 
en revy i gröngräset utanför Lerhuset i 
Latorp. Kajsa Wargs motto ”man tager 
vad man haver” blir våra ledord  i val 
av ingredienser. I ett hopkok av gamla 
och nya nummer serverar vi en helt unik 
revy i ett litet enkelt format.
Lördag 27/8 kl 18.00 
Längd: En liten stund
Kläder efter väder, gärna en tältstol
Revy med soppa och bröd: 200kr
Endast revy: 150 kr
Förbokas: 070-73 11 232  
Kan köpas på plats 30 min före föreställ-
ningens början.

Vill du vara med och 
skriva Latorps historia?
Det finns en del material, bl a från 
en historiecirkel och sådant vi 
berättat om i Latorpablad men det 
finns mycket mer att skriva ner. 
Det som är aktuellt idag är historia 
imorgon. Jag har börjat sätta sam-
man en bok om Latorp för bya-
lagets räkning. Vill du bidra? Hör 
av dig! jonasludvigsson@yahoo.
com eller tfn 296318.

Jonas Ludvigsson

Jonas gjorde debut som lekledare i år och det gjorde han bra. Likaså Lind-
strands som skötte fiskdammen som vanligt. Undrar om dansbanan ska 
komma upp nästa år och det blir musik o dans till kvällen, vad tycker ni?          

Traktorn har 
anlänt med 
björk. Lina 
sorterar blom-
mor till buket-
ter som bl a 
Birgitta och 
Jonas förser 
henne med.



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
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      296 290

Föräldraför. Latorps friskola
Jonas Ludvigsson  296 318

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

kortisar
Vi värnar om miljön och har inte 
delat ut några inbetalningskort för 
medlemsskapet i år, och eftersom vi 
vet att många är likasinnade i Latorp, 
så hoppas vi att ni betalar in direkt 
på vårt bankgiro 5104-3982 (100kr/
hushåll) Passa gärna på o betala 
medlemsavgiften nu o bli medlem 
för 2012 på köpet. Vill du ha en avi 
el betala kontant, kontankta mig,  
tel 072 7230019.

 Carina Waldesjö, kassör

Trafikverket utför trafiksäkerhets-
höjande åtgärder på två platser på 
väg 730. I korsningen vid skolan och 
Åsvägen byggs en ny busshållplats 
och en gångpassage. De bygger även 
en ny gångpassage vid Stationsvägen. 
Arbetet beräknas vara klart under 
september månad. 

Jonas Ludvigsson

Omställning Latorp?! Är det något 
vi ska satsa på? Kan vi bli mer 
självförsörjande på egen el, egenod-
lat, samåka, loppis, byta saker med 
varandra.  

Ewa  Overmeer
 
MEDLEMSFÖRMÅN
Sol-luftpanelen finns fortfarande för 
utlåning till medlemmar, kontakta 
Anders för bokning, 296372.

Ett stort kraftigt partytält kan 
hyras till en ringa kostnad, kontakta 
Malena, 296111.

Anslagstavlor både verkliga och 
digitalt, kontakta kassören för inlogg.

Vill du lyfta en fråga, kontakta sty-
relsen för tips om nätverk och din idé 
kan bli allas vårt engagemang.

Latorps byalag finns på Facebook, 
gå med i gruppen o delta i nätverket.

augusti
27 kl 18.00 Teater Ruth serverar EN JÄVLA SOPPA, revy i gröngräset 

utanför Lerhuset i Latorp. Se info@teaterruth.se el sid 1
september

1 kl 18.30 Information om Elimkyrkans arbete, fika

-8 Förköp till Beate Christine, Gunilla Neogard, tel 073-6307631

10 kl 17 och 19,  Gjuthuset - Beate Christine; Film, teater, musik

10 ca 20-21, ärtsoppa, medtag tallrik, sked o mugg 

Nytt i styrelsen 
Ett av Tysslingedagens välbesökta event; 
Modevisning i Latorp, pimpade kläder av 
överkast, gardiner mm. Designer: Sara 
Lidman och bland mannekängerna, vår nya 
styrelserepresentant Agnes Bergquist (tv). 
Hon nås på tonar@latorpsbyalag.se.

Agnes, Emma, Nor & Johanna

Mikael Mård representerar barn-
familjer och har varit pådrivande 
för att få Ingelstaparken upp-
rustad. Nya fotbollsmål har 
redan kommit och blir det inte 
nytt redan i höst så kommer nya 
lekparken att byggas 2012. På 
latorpsbyalag.se ser du en skiss. Blivande proffs i LIF? MiniMårdarna.


