Latorps byalag fyller 10 år
– det ska vi ﬁra!

Boka v.36 och 37 för att vara med
och upptäcka vilka tillgångar vi
har i Latorp. Programmet ﬁnns på
baksidan, anslås på kylskåpet!
Varför blev det ett byalag?
Jag tror två orsaker råkade krocka
på ett pollinerande sätt; 1/ Latorps
sista allmänna serviceinrättning och
träffpunkt var hotad. Lanthandlaren
Åke ville gå i pension efter många,
många år av service till oss bybor,
bankerna ville inte låna ut pengar till
någon ny handlare. 2/ Örebro kommun ville ha en fördjupad medborgardialog och såg gärna att byalag
bildades. Bybor samlades för att
hitta lösningar för fortsatt lanthandel,
och kommunen stöttade byalagstanken – en interimsstyrelse valdes och
Latorps byalag var ett faktum. Vi är
många som varit engagerade - det har
blivit många ideella timmar, kreativa
möten och resultat, men framförallt
har det varit roligt och givande att
få vara med och kunna påverka vår
närmiljö…
…och till vilken nytta?
Nummer 1 är utan tvekan att vi
respekteras som en trovärdig kraft i
samhället. Kommun, myndigheter
och organisationer har lyssnat och
ofta följt våra råd. Kommer ni ihåg
när alla lekplatser skulle EU-anpassas? Det var fel sand, fel avstånd
mellan gungorna mm mm. Lilla
Latorps 3 lekplatser skulle bort,
de var så dåliga och pengarna var
begränsade, om några år skulle det
vara Latorps tur. Byalaget bjöd ut
kommunens ansvarige. Jag tror han
blev överraskad av den konstruktiva
föräldraskara han mötte – och vi ﬁck
betydligt mer än vi hoppats på. Vår
strategi är och har varit; att inte bara
klaga, utan komma med konstruktiva
alternativ – och det har funkat. Ok,
tänker du på cykelbanan? Här följer
vi devisen; allt är möjligt men en del

saker tar lite längre tid – pengar är
faktiskt budgeterade för asfalt men
än kan vi inte jubla…
Det var inte länge sedan bredband
var en omöjlighet för orter av vår
storlek. Hur många timmar Peter I la
ner på att hitta en hugad leverantör
och sedan gå och knacka dörr för
att få ett kundunderlag det vet nog
bara Erika som ﬁck många ensamma
kvällar. Men vi ﬁck bredband, våra
grannorter blev avundsjuka och muttrade om den där ”Latorpsandan”.

KULTURFYR-02
En rikskänd händelse var ”Rädda
Latorps skola”, här var inte bara
alla skolbarnsföräldrar med, alla
Latorpare värnade skolan. Göran
och Päivi bjöd hem en skara människor kring köksbordet, vi spånade
aktioner. Elim var fyllt till bredden
när ”Rädda skolan gruppen” samlade
byn. Aktionen bestod av 3 delar,
ekonomigruppen gjorde en alternativ
budget, beslutsfattarna skulle uppvaktas och informeras om skolans
värde och media skulle uppmärksammas. Magnus kalkyler var vattentäta,
på Elimmötet anmälde sig 2 pers/
politiker för att kontakta dem och
bjuda dem på rundvandring i skolan
(i vilken by får man så många frivilliga att ”jobba politiskt”) – och sedan
”popcorn” kampanjen… Bingo, Åsa!
”Jag blir så arg så jag spricker – som
ett popcorn” var budskapet, många
påsar popcorn poppades och en näve
i vart kuvert paketerades och sändes
till berörda politiker och tjänstemän.
Ett pressmeddelande gick ut och
nyﬁkna reportrar stod och bevakade
posthanteringen… hur diarieför man
ﬂottiga popcorn? Både lokalpressen,
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DN och Allers rapporterade.
Åhörare fanns med på det beslutande kommundelsnämndsmötet – där
det bjöds på popcorn?! – och skolan
ﬁck leva vidare. Efter den hektiska
kampanjtiden sökte byalaget medel
för att säkra skolan för framtiden.
Göran antog uppdraget och det
resulterade bl a i en friskoleansökan
vilket innebär att om Latorps skola
läggs ner som kommunal skola ﬁnns
en friskoleförening som kan ta vid.
Vart år lämnas ansökan in och vart
år får vi avslag för att det inte ﬁnns
något skolhus. Skulle skolan frigöras
ﬁnns sannolikt spekulant…
Det unga Latorp är också aktiva,
Hannes tyckte att Latorp behövde
en skateboardramp. Han ﬁck i
uppdrag att inventera intresset och
undersöka om det fanns någon som
kunde hjälpa till med byggnationen.
Och självklart ﬁxar han det, t o m
en ritning fr skateboardshoppen. Jag
kommer ihåg när jag mötte en ung
lycklig Anton med brädan under
armen som sa ”jag trodde aldrig att
vi skulle få’re”. Byalaget missade
dock något, klassiskt, underhåll för
framtiden. Just nu efterlyser vi några
föräldrar som vill adoptera rampen så
den hålls fräsch, kanske ska den ﬂyttas till Hacklycke/Lundaparken?

Det här är bara några exempel av
allt som hänt under de gågna 10 åren,
vi har haft kulturveckor, lokalt val
med lanshövdingen som övervakare,
matlag, slöjdcirklar mm mm.
Under alla mina år som ordförande
har jag aldrig mötts av någon som
tackat nej att hjälpa till med forts...

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

Latorps byalag jubilerar o bjuder sina medlemmar på samtliga
aktiviteter. För övriga kommer vi ta ut en avgift, 0-99kr/pers.
100kr/hushåll kostar medlemskap, betalas till bg 5104-3982 el kontakt till
kassören, Carina Waldesjö tel 250 728.
31 17.00 Konstsalong av ungdom, med ungdom. Musik av Linnea o David.
Kontakta Ma-Lena (296111) om du är 13-20 o vill ställa ut. Gjuthuset

STYRELSEN & KONTAKTER

Ewa Overmeer
296 527
Ordförande, Leader
Ingegerd Denander
296 587
SEPTEMBER
Sekreterare, Byahus, Skifferbrytning
1 16.45 Sagostund för små o lite större barn. Bokbilen deltar. Gjuthuset
Carina Waldesjö
250 728
2 19.00 Berättarkväll om Latorp från förr. Var med o lär om din bygd el
Kassör
hjälp oss att minnas. Fotouställning o café. Elim
Ma-Lena Nord
296 111
3 18.30 Teater workshop för alla. Kul & fartfylld improvisation - utan
Kultur, försäljning, hyra Gjuthuset
krav på prestation! Tina Ruth lovar en rolig o skrattfylld kväll.Gjuthuset Berit Holm
296 375
4 19.00 Gör ditt eget smycke m Solweig Thorsell. Gjuthuset
vice sekreterare
För mer info ring Solweig, 296298
Mikael Westervall
222 847
Barn & ungdom
5 11.00 Askerfallet öppet. Maj o Göte (296368) bakar i gammeldags ugn
Solweig Thorsell
296 298
6 10.00 Qi gongintroduktion m Ma-Lena Nord. Gjuthuset
Kultur, Tysslingedagen
Kultur
14.00 Möt arbetarna i Beate Christinegruvan, gruvfogde Stenlund visar
Mervi Silvertoinen
296 041
dig vägen... samling på Fyrbacken, mittemot naturreservatet.
Ryttare
7 10.30 Gudstjänst i Elim
Hans Andersson
296 032
8 18.00 Vandring i nya Ekoparken m Mats Rosenberg. Samling vid Elim
Kooperation
9 17.30-20 Tant Grön bjuder på kaffe, kaka & prat i ett stämningfullt växt- Daniel Chronlund
070 3632086
hus, tipspromenad. Cykelsamåkning fr bhpl Bergav 17.30
IT
12 19.30 Pajkalas m musik & dans. Ta med en paj, men ät den ej, utan
Jonas Ludvigsson
296 318
smaka ngn annans=knytis. Den dryck du medtagar får du dock förtära
Kommunikation
eller så byter du den oxå... Hacklycke/Lundaparken
Maj Ihrstedt
296 368
Miljöfrågor
13 10.00 Yogaintroduktion m Ma-Lena Nord. Gjuthuset
Lars Schagerström
296 401
14 10.30 Gudstjänst i Elim
Cykelbanan
Se www.latorpsbyalag.se el anslag för ev nytillkomna inslag eller
296 334
uppdaterad programinformation. Anmäl dig till nyhetsbrev när du loggar Berit Storm
Daglediga,
Bingo
in som medlem på hemsidan och du får senaste nytt i e-brevlådan.
Ulf Forsberg
283 145
Vindkraft
...underhållning, föreläsning eller något anAlf Elisson
296 223
nat ideellt arbete. Låt oss fortsätta med det
Säljer
kassar,
T-shirt,
foldrar
mm
och gärna bli ännu ﬂera ﬁxare!
Ingvar
Blomberg
296
574
Om inte Micke, Malena, Johanna, MarieAnslagstavlor
Helen & Kalle, Krister, Ulrik m ﬂ organiserat inför midsommar så skulle inte midLatorps vägförening
sommarstången varit klädd eller musiker &
Stefan Elisson, ordf
296 330
lekledare på plats eller en ﬁskdamm att ﬁska
Latorps IF
i – här bekämpar vi nånannanismen och kan
Peter Cronarp, ordf
335 523
vara stolta över Latorpsandan!
Sonja Neogard, kansli
296 129
Ewa Overmeer, ordförande Eva-Marie Buxbaum, kassör 296006
När kommer BOKBILEN?
I bokbilen kan du välja bland tusentalet böcker för alla åldrar. Du kan även
låna CD-böcker, tidskrifter och böcker med stor stil. Om du vill beställa böcker kontaktar du oss några dagar före bokbilens besök. Här är höstens turlista:
Torsdagarna den 21/8, 18/9, 16/10, 13/11, 11/12
Egersta kl. 17.15 – 17.35 Latorp, Bergavägen kl. 17.45 – 18.30
Norra Holmstorp kl. 18.35 – 19.00 Spånga kl. 19.10 – 19.30
Har Du synpunkter på bokbilens verksamhet, önskar en ny hållplats eller vill
fråga om något? Kontakta bokbilsavdelningen: 21 61 44 eller 070-259 59 52
bokbilen@orebro.se www.orebro.se/bokbilen

Herr Mikael Lundqvist070 6321872
Dam Frank Holmberg 070 2845769
F 95-97 Jonas Bäckström 296 130
P 92 Morgan Boström 073 3352113
P 98-99 Maths Anhammar 296 592
P 00-01 Robert Lyttbacka 070 6653545
www.latorpsif.se
Elim

Christer Fahlström, ordf

296 300

Göran Schultz

296 044

Föräldraför. Latorps friskola
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