betalande starter. Dessutom kvar på bordet när man har
Tipspromenad
hade många med sig barn
slagit ihjäl en av de 4 st. Rätt
Bäverstigen
och andra anhöriga varför
svar är 1 st.
Söndagen den 14:e maj
genomfördes årets
tipspromenad. Förr om åren
har det varit lite sämre väder
med bara ett fåtal deltagare.
Väderprognosen för
söndagen lovade gott men
ändå kom det lite dugg när
frågorna hängdes ut några
timmar före start.
Regnet försvann och med
bra väder så blev det i år
rekorddeltagande med 30 st

Ansvarig utgivare
Karina Veinhede
karinav@spray.se
Redaktör
Inger Rönnqvist
ronnqvist44@hotmail.com
Annonsansvarig
Agneta Rönnqvist
agneta.ar@gmail.com

det blev ett 50-tal som gick
runt den 3 km långa
Bäverstigen.
Årets frågor bestod av gåtor
vilket somliga insåg först
efter 2,3 frågor. I och med
detta så gick det inte att
”googla” fram svaren på
mobilen. Av samtliga
deltagare var det 9 st som
hade alla 10 rätt. Den fråga
som flest hade problem med
var hur många flugor som är

De nio pristagarna var:
Andrea Frössevi (som också
var närmast på skiljefrågan,
149 stenar i burken), Johanna
Ekblad, Sara Ring,
Roger Jan Tol, Lena E-H +
Jonny Hast, Marianne
Isaksson, Per Frössevi, Åke
Tholin, Göran + Monika
Höglund.
Välkomna åter nästa år hälsar
Berit & Inge

Evenemang 2017 Byalaget Kreativa Läppe
1 juli

Lördag

2 juli

Söndag

8 juli

Lördag

19 juli

Onsdag

29-30 juli

Lö-sö

25-26 nov

Lö-sö

Läppedagen på Läppe Camping kl 10-15
Kontaktperson Anna Kåsjö 0707-169702
Välkomstkaffe med nya medlemmar kl 11.00
Kontaktperson Karina Veinhede 0707-576701
Läppegolfen vid Båsenberga
Kontaktperson Karl-Ivar Westin 0706-919262
Jan Rönnqvist 0705-100541
Damruset i Läppe hamn kl 18.00
Kontaktperson Anna Kåsjö 0707-169702
Loppis- o kuriosarunda i Läppe kl 10-15
Kontaktperson Eva Rundqvist 0709-328812
Julmarknad på Hjälmargården kl 10-15
Kontaktperson Bia Brånn 0705-31 41 04

Loppis- och kuriosarunda i Läppe 2017
29-30 Juli 10.00-15.00
Kartor kan hämtas på café i Läppe hamn och
i Brukskvarn Vi välkomnar även konstnärer,
hantverkare och företag .

Marknad på Läppe Camping
Lördag 1 juli 10.00 – 15.00
Tombola, kaffe och varmkorv
Kaffestugan har lunch, kaffebord och glass
Välkomna Byalaget Kreativa Läppe
Kontakt - Anna Kåsjö 070-716 9702,
anna.kasjo@gmail.com

Vill du vara med och ha försäljning på din egen
tomt?
❖ Vi trycker upp en karta där vi prickar in anmälda
försäljningsställen.
❖ Vi annonserar på Facebook och i Katrineholms
Kuriren torsdagen den 27 juli.
❖ Försäljare hämtar byalagets vimplar och kartor i
Läppe hamn kl 17.00 fredag 28 juli för att markera
eget försäljningsställe.
Anmäl dig senast 17 juli till
Eva Rundqvist 0709-328812
Avgift 250 kr betalas senast 17 juli till bg 5700-8666
Ange loppisrunda på inbetalningen.
Välkommen Byalaget Kreativa Läppe

Klippning, trimning och pälsvård
Tel 0704-175017 (säkrast med sms)
Diplomerad Hundfrisör Karin Lindros
Brukskvarnsallén 5, Läppe

Naturdelikatessen
Blåbär Lingon Svamp Krondill
Grönsaker Honung
säljes vid OKQ8 macken
i Vingåker under säsong
070-7501574
olsson1696@hotmail.com

Allt inom Dataservice & nyförsäljning
På platsen service nu med rutavdrag.
Allt inom Fotografi och ramar.
Nyhet kontorsmateriel.
0151- 778810 Vingåker

Sommarteater på Tomtebo/Kulturhuset Läppe
Det gamla posthuset i Läppe Hur kommer då
På sidan
är varsamt renoverat och i teaterkvällen att utformas? kulturhusetlappe.nu finns all
köket är stämningen fin. Jag - Du kommer lite före 18.00 information. Det går också
sitter och pratar med Olle och sätter dig till bords för bra att komma förbi kaféet
Mårtens, sommarboende i att inta en trerätters middag och köpa biljetter efter 1
Läppe och regissör för
(om du köpt hela paketet
juli.
uppsättningen ”scener ur ett förstås). Dryck finns att köpa Vi kommer också att ha
äktenskap”, en ny version av på plats.Det är Olles bror
möjlighet att få lyssna på
TV-serien och Ingmar
Mårten som är kock och han bl.a. Jon Rekdal, jazz, och
Bergmans drama som
kommer att använda sig av hans orkester den 7, 8, 14,
spelades på 1970-talet med lokala närproducerade
och 15juli.
bl.a. Liv Ullman och Erland råvaror, berättar Olle och
Den 1 juli är det vernissage
Josefsson.
fortsätter;
på konstutställningen som
- Teatergruppen Orkestern - Efter förrätten och
Lotta Enocsson och Mats
bildades 2008, har sin bas i huvudrätten bjuds du in i
Eriksson håller i samt den
Stockholm, och har under salongen strax före 19.00, skulpturpark som ska
åren spelat sex
det är Johan och Mariannes uppföras där även Steven
föreställningar, berättar Olle (rollernas) vardagsrum. Vid Sahlin är engagerad. Då sker
Mårtens som svarat för regi i 20.00 är det paus och då
också själva invigningen av
samtliga uppsättningar.
bjuds på efterrätten. Klockan Kulturhuset Läppe. Kaféet
Till sin hjälp har han Moa
21.00 är föreställningen slut har öppet tors. - sön 1 juli Möller som står för
Premiären kommer att vara 13 aug kl 11 - 16.
scenografi och kostym och den 22 juli och därefter
Amanda Calbucura
spelas föreställningen
Vi kan se fram emot en
Marklund är regiassistent torsdag-söndag t.o.m. den härlig sommar i kulturens
och producent. För musiken 13 augusti. Cirka 40
tecken!
står Martin Stenberg och
personer får plats per
Erik Stenberg. De två
föreställning så det gäller att
skådespelarna som vi får
boka så att man inte missar
följa är Sebastian Sporsén detta.
och Sara Lewerth.

Byalagets årsmöte 2017
Byalagets årsmöte inleddes
av kommunens
bygglovshandläggare Tony
Ljungberg som berättade
vad man ska tänka på innan
man sätter igång med en
byggnation. Han tog bl.a.
upp när du kan söka
förenklat bygglov, bygglov
eller inget bygglov alls.
Därefter intogs smörgåstårta
innan
årsmötesförhandlingarna
startades.
Karina Veinhede omvaldes
till ordförande för ytterligare
ett år. Omvaldes gjorde
också Lars Kåsjö och Tord
Lindberg till ordinarie
ledamöter för två år.
Lillemor Ågren och Inge
Löwegren har ett år
kvar vardera. Till suppleant
omvaldes Lena Hjelm för en

tid av två år. Siv Andersson
och Marianne Isaksson har
ett år kvar vardera. Örjan
Langborg omvaldes som
yrkesrevisor. Christer Thörn
valdes till lekmannarevisor
för ett år och Margareta
Arvidsson till suppleant
för ett år.
Medlemsavgifterna är
oförändrade, dvs. 100kronor
för enskild medlem och
200kronor för familj.
Inga anmälda frågor inför
mötet hade inkommit.
Däremot uppkom ett antal
frågor som årsmötet
behandlade enligt följande;
I samband med val av
revisorer diskuterades
antalet revisorer vilket ledde
till att styrelsen uppdrogs att
utarbeta ett förslag till
komplettering av stadgarna
inför nästa årsmöte.

Ett förslag om Läppefika en
gång i månaden väcktes.
Årsmötet ansåg att det var en
god idé och uppdrog till
styrelsen att kontakta
Hjälmargårdens ledning för
diskussion om hur detta
skulle kunna
arrangeras. Karina Veinhede
presenterade en efterlysning
om uthyrning av
gästrum/gäststugor. Väg och
trafikgruppen fick till uppgift
att kontakta Jörgen Svensson
på Vingåkers kommun för
information om hur ofta
hastighetskontroller
genomförs i Läppe. Slutligen
presenterades CIPorganisationen (civil
insatsperson).

Nybyggnation i Läppe
Arbetsgrupp för boendefrågor har under Vill du vara med och bilda arbetsgrupp för
våren haft möten med bl.a Vingåkers
bygdehus?
kommun och Derome Hus AB, som
Kom till Läppedagen den 1 juli för aktivt
äger Läppe Hävd.
deltagande i husets utformning och gärna
Vår förhoppning är att småhus ”Läppehus” lämna egna synpunkter.
som är på 40-60 kvm boyta kommer att
Vi i arbetsgrupp boende kommer att ha en
byggas på Hävden samt ett bygdehus
plats för att ta emot era synpunkter och ev.
på c:a 200 kvm.
frågor.
Ett bygdehus skulle kunna innehålla café
och samlingsplatser, lokaler till
hemtjänsten/distriktsköterska och digital
vårdcentral. Möjligheter för internethandel
och naturligtvis för att bara kunna umgås
under angenäma former.

