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FYNDPLATS. Stenvred var en riktig fyndplats den 30 april, då byalaget ordnade skuffloppis och tipspromenad vid bastun.

Arbetet för en egen
möteslokal fortsätter
Byalaget Kreativa Läppe har
fortsatt mandat att arbeta för att
få till en egen möteslokal. Det är
resultatet av enkäten som fanns
med i förra Läppebladet.
I
Läppebladets
extranummer
inför årsmötet fanns en enkät
om en egen lokal för Byalaget

Kreativa Läppe. I samband med
årsmötet redovisade Börje Sandberg
från arbetsgruppen som jobbat med
frågan resultatet av den enkäten.
Sammanfa�ningsvis gav enkätsvaren byalaget mandat a� fortsä�a
arbetet med a� skaffa en möteslokal,
och a� den lokal centralt i Läppe som
varit huvudspåret i jakten på lokal
kommer a� fortsä�a vara det.
Bakgrunden är a� byalaget inte har
någon egen samlingslokal där vi kan
ha mindre möten, arkiv och förråd.
Möjligheten finns a� långtidshyra
en lämplig lokal för en symbolisk
kostnad, men den lokalen behöver
renoveras för a� kunna ny�jas.
En förstudie har genomförts för
a� ta reda på kostnaderna för renoveringen. Efter a� ha tagit in anbud
och lagt på en summa för oförutsedda
kostnader beräknar arbetsgruppen
a� slutsumman blir 650.000 kronor.
Byalaget kan inte finansiera de�a på
egen hand, utan nästa steg blir a�
söka bidrag för renoveringen.

Bredband till Läppe
I samband med årsmötet informerade
Karina Veinhede (bilden) om det arbete
med a� få riktigt bredband via fiber till
Läppe som bredbandsgruppen påbörjat.
Gruppen bildades efter det a� Kunskapsprojektet höll e� möte om bredband på den sörmländska landsbygden
i Hjälmargården i februari, och har sedan börjat kartlägga möjligheterna a� få
fiberanslutning till Läppe. Gruppen har
bland annat haft e� möte med Telia och
representanter från Vingåkers kommun.
Gruppen är fristående från Kreativa
Läppe, men innehåller Göran Johansson,
Karina Veinhede och Urban Århammar
från byalagets styrelse. Vill du veta mer
– hör av dig till någon av dem.

Fototävling
Byalaget Kreativa Läppe ordnar fototävling i samarbete med Hjälmarens
Tidning. Temat är ”Sommar i Läppe”
och final för tävlingen blir det på Läppedagen den 2 juli med en utställning där
besökarna får rösta fram vinnarbilderna.
Priser delas ut till vinnarna och lo�as ut
bland alla som röstat.
Fototävlingen genomförs i två klasser.
Dels en ungdomsklass för alla som är
0–16 år, dels en vuxenklass. Var och en
får delta med högst fem bilder. Varje bildfil får vara högst 2 MB stor och skickas till
adressen: bild@hjalmarenstidning.se.
När du lämnar in tävlingsbidrag skicka
med namn, epost och telefon. Tävlar du i
ungdomsklassen skriv också hur gammal
du är.
Berä�a gärna lite om bilderna. Bilderna
kan komma a� användas i e� bildspel på
internet.
Tävlingsbidragen ska vara inskickade
senast den 27 juni.
Information om fototävlingen finns
också på www.hjalmarenstidning.se.

LÄPPE VÄXER ÄVEN I KARGA MILJÖER.
Maskros vid Hjälmargården, maj 2011.

Händer i Läppe
1 juni Informationsmöte om
vindkraft, Hjälmargården
24-25 juni Midsommarfirande vid
Hjälmargården, Gladys m fl
2 juli Läppedagen firas på
Läppe camping
2 juli Final för fototävlingen
”Sommar i Läppe”
3 juli Byalaget välkomnar nya
medlemmar i kaffestugan

Informationsmöte om vindkraft den 1 juni
I höst börjar det första vindkraftverket
av fyra a� resas i Läppe-trakten.
Den 1 juni kommer projektören RGP
Vindkraft/Triventus till Hjälmargården för a� hålla e� informationsmöte och svara på frågor.
Bakgrunden är a� man tidigare
få� bygglov för fyra vindsnurror på
fastigheterna Stavhälla och Blomsterhult. Dessa kommer a� ha 105 meters
navhöjd och 90 meters rotordiameter.
Det första vindkraftverket byggs
alltså i höst och de tre övriga hösten
2012.
Då RGP Vindkraft inte hade möjlighet a� komma och informera
i samband med byalagets årsmöte så
sammanfa�ade ordförande Göran

Johansson det material Kreativa
Läppe få�. Bland annat visade han en
så kallad ljudkarta (bilden) som visar
ljudnivåerna kring snurrorna.
Byalaget har också samlat in frågor
och skickat till RGP så a� de kan förbereda sig inför mötet, men det går
också a� skicka sina undringar direkt
till Rolf Pe�erson på RGP på epostadressen: rolf@rgp.se.
Observera a� det inte är Byalaget
Kreativa Läppe som driver vindkraftsfrågan. Vi fungerar bara som
informationspunkt. Det är alltså RGP
Vindkraft/Triventus som bjuder in
till informationsmötet som hålls på
Hjälmargården den 1 juni kl 18. Har
ni frågor – se till a� komma dit.

KALKBROTTSKONST.
Den 22 maj invigdes en ny konstutställning vid kalkbro�sutsikten. En
rad linbanekorgar
har smyckats av
lokala konstnärer.
På bilden till höger
ses en detalj från
Birgi�a Lovéns
korg. Dessutom
pågår arbetet med
a� skapa en skulpturpark vid utsikten. Till vänster
jobbar Klaus-Jürgen
Schmidt fram sin
vision ur kalken.

Julmarknaden flyttar
I år kommer Byalaget Kreativa Läppes
julmarknad a� hållas på Hjälmargården. Mer info om julmarknaden
kommer i höstutgåvan av Läppebladet.

Eva med evenemang
På årsmötet lämnade Eva Rundqvist
Kreativa Läppes styrelse, men hon
kommer a� fortsä�a arbeta med byalagets evenemang som Läppedagen,
julmarknaden och bakluckeloppisarna.
Den som gillar byalagets arrangemang
och/eller har egna idéer är välkommen
a� gå med i evenemangsgruppen.

Minns ni vintern?

Gladys till Läppe

Den gångna vintern är kanske inte en period som man vill minnas, men
åtminstone en dag var riktigt fin – den 26 februari, dagen då byalaget hade
pimpeltävling. Det fina vandringspriset gick i år till Johan Andersson.

Hjälmargårdens traditionella midsommarfirande kröns i år med besök av en
schlagervinnare. Gladys del Pilar ger
konsert på Hjälmargården på midsommarafton. Gladys kommer från Örebro
och har sjungit bland annat soul, gospel och pop. Mest känd för den breda
allmänheten är hon nog som medlem
av trion Afro-Dite, gruppen som vann
den svenska Melodifestivalen 2002 med
låten Never let it go.

CYKELKÄMPAR.
Motionsloppet
Hjälmaren runt
hölls den 14 maj.
Cykelkämparna
som deltog lär ha
varit möra i benen
när de närmade
sig Läppe, men
kämpade tappert
vidare mot målet
i Örebro.

Nytillskott välkomnas
Söndagen den 3 juli, dagen efter Läppedagen, hälsas alla nya medlemmar
i Byalaget Kreativa Läppe välkomna.
Vi bjuder på fika i Hjälmargårdens
kaffestuga och informerar om byalaget.

Medlemskap/kontakt
Ta kontakt med byalagets styrelse om
ni har frågor, förslag och synpunkter
på vad som händer och inte händer i
Läppe. Vi har styrelsemöten i slutet av
varje månad.
Byalaget har idag knappt 200 medlemmar. Medlemsförmåner är gratis
marknadsplats på Läppedagen och
skuffloppisarna, kraftigt subventionerad hyra av partytält, bord och stolar
samt tillgång till bastubad vid Stenvred.
Medlemskap kostar 100 kr för enskild
person och 200 kr per familj och år.
Betalas till bankgiro 5700-8666 – ange
namn, postadress, e-post och telefon.

Byalaget Kreativa Läppes nya styrelse
Efter årsmötet på Hjälmargården den 8 maj har byalaget följande styrelse för
2011, från vänster i bild: Karina Veinhede (kassör), Göran Johansson (ordförande), Lena Hjelm (sekreterare, ny i styrelsen) och Inge Löwegren (vice
ordförande, ny i styrelsen). Dessutom bakom kameran Urban Århammar.

Ordf

Göran Johansson
saljohan@hotmail.com
0151 - 139 39 / 0703 - 36 13 99
Kassör Karina Veinhede
0151 - 602 09 / 0708 - 21 16 16
Hemsida h�p://www.lappebyalag.se

Marknad på Läppe Camping
Lördag 2 juli 10.00 – 16.00
Tombola och kräftfiskelotteri
Överraskningar för barnen
Fototävling - sommarbilder från Läppe
se Läppebladet

Veteranfordon och musikunderhållning
Kaffe, smörgås och varm korv
Plats för utställare 100 kr. Byalagets medlemmar gratis. Boka före 15 juni.
Avgiften betalas i förväg via bg 5700-8666. Tag med eget bord.
Boka plats hos: Eva Rundqvist 0151-60311, Inger Rönnqvist 0151-60407

Byalaget Kreativa Läppe

Läppe Camping

Byalaget Kreativa Läppe – bygdeutveckling
i samarbete med Studiefrämjandet

