ENGAGEMANG GER RESULTAT!
Medlemsavisering 2019
Nytt år, nya tag. Det har hänt mycket i Läppe 2018 även om det ibland känns som ett steg
fram och två tillbaka. Vi fortsätter att växa som tätort och snart har vi ny bebyggelse nere
vid Stenvreds hamn. Äntligen blir byn sammanhållen från Örebrohållet vilket kanske gör att
trafiken dämpas något bara genom det.
Den stora goda nyheten på trafikområdet är att vi 2020 ska få hastighetskameror vid infarterna på riksväg 52, dels från Örebrohållet och dels från Vingåkershållet, något som Trafikverket äntligen lovat oss. Stort tack till väg och trafikgruppen för deras oförträgna arbete!
En ny arbetsgrupp har tillkommit under året, sevicepunktsgruppen eller byahusgruppen om
ni så vill. De arbetar med flera spår för att kunna få till stånd att vi äntligen ska få ett eget
föreningshus som ska kunna rymma många aktiviteter och bli den naturliga mötesplatsen i
Läppe.
Byalaget Kreativa Läppe är en partipolitisk och religiöst obunden intresseförening för
bygdegemenskap, som arbetar för ortens utveckling på Läppebornas villkor.
Vi är många som arbetar i föreningen med bl.a. väg- och trafikfrågor, olika evenemang och
boende för att nämna några arbetsområden som gör Läppe möjligt att leva, bo och verka i.
Vi är också kanalen till kommunen när det gäller utvecklingsfrågor. Vi träffar andra tätorters
utvecklingsgrupper och kommunen minst två gånger per år.
Du kan också bidra med hjälp av din medlemsavgift, 100 kronor för enskild person eller 200
kronor för familj. Som medlem får du stå gratis på Bakluckeloppis i april samt möjlighet att
hyra byalagets stora tält. Är du dessutom intresserad av att ingå i någon av våra arbetsgrupper är du välkommen att kontakta ordförande Karina Veinhede, 070-757 67 01.

God fortsättning på det nya året!
MEDLEMSAVGIFT 2019
E-POSTADRESS: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

BG 130 spec 33191 jan 18

TEL NR: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

BYALAGET KREATIVA LÄPPE

5 7 0 0 - 8 6 6 6

#

#

57008666 # 45#

