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Verksamhetsberättelse år 2005 för Latorps Byalag

Året fick en chockartad start sedan det blivit klart att hundratusentals människor hade dött eller blivit
hemlösa när den stora flodvågen drog in över Sydostasien. I styrelsen kände alla att man på något sätt
ville engagera sig och genom ordförandens personliga kontakter i Sri Lanka kom byalaget med i ett
husprojekt i Udmulla i södra delen av landet. Samarbete har skett med organisationen ”Foundation of
Goodness” som sett till att bygga ett 50-tal hus för hemlösa familjer. Byalaget tog på sig att bekosta ett
av dessa hus och på julaftonen kunde en familj flytta in. Finansieringen har bland annat skett via
enskilda penninggåvor, försäljning av Restaurangchansen men också via ett konstlotteri med skänkta
vinster av lokala konstnärer och hantverkare.

Husgruppen har haft flera kontakter med Örebro Kommun under året. Ett önskemål har varit att få
bygga ett byahus vid Bergavägen ovanför lekparken mellan Hacklyckan och Lundavägen. Intresset
från kommunen har hittills varit relativt svalt men byalaget ger inte upp utan fortsätter envist att
kämpa för att byborna ska få ett eget hus.

Cykelvägen på gamla banvallen gjordes i ordning under sista månaderna av 2004. Tyvärr vältades den
inte tillräckligt i slutfasen och hästar har gått på cykeldelen, vilket har gjort att den på vissa ställen är
mycket svårframkomlig. Cykelgruppen har åter fått skriva till kommunen för att få hjälp med att göra
banan framkomlig utan resultat. Man har också bett ridfolket i Latorp att inte använda cykeldelen av
banvallen, med resultat. Andra önskemål som framförts till kommun och Vägverket är att få trottoar

ända fram till Grävevägen, säkrare övergångsställe och att man begränsar hastigheten till 30 km
genom hela samhället.

Vid årsmötet den 28 februari närvarade ca 20 personer. Inbjuden gäst var Eva Marcusdotter,
kommunalråd (s) från Örebro Kommun, med ansvar för demokratiutveckling. Hon valdes till
ordförande för mötet. Inkomsten från serveringen skänktes till Sri Lanka-projektet. Ewa Overmeer
visade egna bilder från sitt besök i Sri Lanka och berättade om byalagets husprojekt.

Byalaget skickade under hösten 2004 en förfrågan till Örebro Kommun om en utredning av en
eventuell kooperativ kommundel i Latorp. Denna förfrågan blev liggande hos kommunen ända till
slutet av 2005 då man efter en kort utredning frankt konstaterade att det ej var juridiskt möjligt enligt
kommunallagen. Ett hinder var Lagen om upphandling. Eftersom det finna kooperativa kommundelar i
andra kommuner låter sig byalaget inte nöja med detta svar utan fortsätter att arbeta med frågan.

Ungdomsgården stängde i maj då antalet besökande ungdomar blivit för få. Möjlighet att öppna finns
så snart behov uppstår.

IT/Datagruppen har informerat om möjligheten att installera bredband med optisk fiberteknik genom
Örebro Stadsnät och stått till förfogande för dem som varit intresserade av detta.

Svenska Skifferoljebolaget fick undersökningstillstånd av Bergstaten att provborra efter ca 60 metaller
på Latorpsplatån. Ca 300 hushåll skulle bli direkt berörda medan övriga skulle bli drabbade om något
hände med grundvattnet på grund av provborrningsmetoden. En restprodukt av borrningen är uran,
vilket förmodligen gör att området är högintressant. Byalaget gick med i Nätverket mot

Skifferbrytning tillsammans med människor i Asker och Sköllersta som också är utsatta för
provborrning. Ett överklagande sändes den 1 november till Länsrätten i Dalarnas län av byalaget och
även Länsstyrelsen tillskrevs då vi fann deras hantering av ärendet tveksam. Förklarande meddelande
har mottagits.

Genom Kulturfyren anordnades två aktiviteter under våren. Den första var ett musikcafé hos Ulrika
Hafström i norra Latorp med musikanter från orten men även två spelemän från Rumänien som
underhållare. Sedan följde en naturvandring med Mats Rosenberg som kunnig ciceron (35 deltagare).
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Den 14 maj deltog 19 personer i en cykelbingotur längs banvallen till tornet vi Tysslingen. Där följde
fågelguidning vid Tysslingen inkl korvgrillning.

På Tysslingedagen fanns IT/Datagruppen i Askefallet och informerade. Även historiecirkelns material
fanns att beskåda. Två Beate-Christinevandringar genomfördes med Jörgen Stenlund. Plantor, te och
halsband till förmån för Sri Lanka såldes också vid Maj stuga.

I strålande solsken firades midsommar traditionsenligt med dans och lekar i parken vid Hacklyckan
och massor av barn och vuxna hade kaffekorgen med. Genom lotterierna kunde också Sri Lanka-
kontot utökas väsentligt.

Årets cafékvällar har haft olika tema. Kommunens energirådgivare deltog med råd och tips om
energisnåla värmekällor. Hur man lagar barnmat fick man lära sig när Ulrika Hafström föreläste på
Elim. Ett mycket välbesökt café blev ”Framtidens café” i oktober då visioner och önskemål för
framtiden i Latorp skapades och som kommer att följas upp av byalaget. Temagrupperna behandlade;
Växa upp i Latorp - IT/Bredband - Häst/Hundägare - Trafik – Byahus.

Den  8/12 var det traditionsenlig Julgröt med underhållning av lokal förmåga, Maria Axelsson. Elims
tonårsgrupp höll i aktiviteten för att tjäna lite pengar till deras Kinaresa.

Övriga aktiviteter; Bingo i Öbos kvarterslokal, Bergavägen. Textilslöjd i Vintrosa skola.

Träffar för lokal utveckling. Ewa Overmeer har representerat bygderörelsen och Latorps byalag i
dialog med Örebro kommuns politiker och tjänstemän. Elsa Niemi och Ewa Overmeer deltog på
Landsbygdsriksdagen i Ystad.

Latorpabladet utkom under året med 2 nummer. Det trycks av Industritryckeriet och delas ut i ca 500
exemplar i Latorp och Tysslinge. Webbplatsen har uppdaterats ett flertal gånger.

Styrelsen har under året haft 7 st ordinarie möten. Samtliga möten är protokollförda och finns hos
sekreteraren. Ett utvecklingsmöte hölls den 4/9 då en halv dag ägnades åt att bolla idéer om
byalagsarbetet. Ewa Overmeer har suttit med i Länsbygderådets styrelse.

Styrelsen har bestått av Ewa Overmeer, ordförande, Inger Johannesson, sekreterare, Ingegerd
Denander, vice sekreterare, Anneli Köttö, kassör samt ordinarie ledamöterna Jonas Ludvigsson, Peter
Isaksson och Ewa Kummelås. Suppleanter har varit Sven Frostenson och Hans Andersson.

Följande personer har fungerat som kontaktpersoner:
Ewa Kummelås Barn och ungdom
Börje Elisson Väg och trafik
Peter Isaksson IT och hemsida
Ingegerd Denander Byahus & Nätverk mot

Skifferbrytning
Maj Ihrstedt Miljö
Berit Storm Daglediga

Jonas Ludvigsson Kommunikation
Sven Frostenson Ryttare
Hans Andersson Kooperativ kd
Lars Schagerström Cykelbanan
Ulrika Hafström Kulturfyren
Johanna Gennel Ungdomsgården

Medlemsantalet var vid årets slut 114 st.
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Latorps byalag 28 februari 2006

……………………………… ……………………………… …………………………..
Ewa Overmeer Inger Johannesson Ingegerd Denander
ordf sekr vice sekr

……………………………… ……………………………… …………………………..
Anneli Köttö Ewa Kummelås Peter Isaksson
kassör ord ledamot ord ledamot

……………………………… ……………………………… …………………………..
Jonas Ludvigsson Hans Andersson Sven Frostensson
ord ledamot suppl suppl


