
LÄPPEBLADET HÖSTEN
2011

A� Läppes utseende nyligen föränd-
rats rejält har alla som varit i bygden 
kunnat konstatera. Det första av de 
fyra planerade vindkraftverken står 
på plats sedan någon vecka.

Vindkraftsprojektörerna RGP och 
Triventus höll e� informationsmöte 
på Hjälmargården den 1 juni där man 
berä�ade vad som var på gång och gav 
en antydan om vad som krävdes för 
a� lokala intressen skulle kunna vara 
med och investera i verken. Den som 
ville fick även skriva på en intresselista 
för a� få vidare information.

E� ny� informationsmöte var pla-
nerat till augusti, men blev inte av 
då. Vid kontakt med RGP/Triventus 
har Byalaget Kreativa Läppe dock få� 
reda på a� man planerar a� kalla till 
e� möte nu i november. Den som själv 
vill söka mer information kan göra det 
på bolagens hemsidor www.rgp.se 
och www.triventus.com.

NY VY. Nu är det första av de fyra planerade vindkraftverken på plats. Här Läppes nya ”skyline” sedd från Stenvred.

Nytt vindkraftsmöte 
på gång i november

Bredbandsgruppen jobbar 
på för att få fiber till Läppe
Bredbandsgruppen, som 
bildades efter Kunskaps-
projektets informations-
möte på Hjälmargården 
i februari, jobbar vidare 
med a� ta fram under-
lag för möjligheterna a� 
få riktigt bredband till 
Läppe.

Positiva signaler
Bland annat har grup-
pen haft två olika möten 
med företrädare för Telia 
Sonera, e� i våras och 
e� den 24 oktober. Från 
dessa kan rapporteras 
klart positiva signaler där 
Telia Sonera förklarat a� 
det finns goda förutsä�-
ningar för a� få till e� 
riktigt snabbt fibernät i 

Läppe. Dessutom kom-
mer man a� kunna er-
bjuda tjänster från en rad 
olika operatörer när det 
gäller bredband, tv och 
andra it-tjänster.

Vid e� annat möte i 
oktober informerade El-
tel Networks om vilken 
typ av teknik som kan 
komma a� användas och 
lite om vilka grävarbeten 
som kan krävas för a� få 
till e� fungerande nät. 

Företrädare för bred-
bandsgruppen deltog 
även i seminariet ”It 
– vilka möjligheter för 
landsbygden!” i Örebro 
den 25 oktober, e� semi-
narium som anordnades 
av länsstyrelsen i vårt 

grannlän där man varit 
framgångsrika med sin 
bredbandsutbyggnad.

Öppen för alla
Bredbandsgruppen är 
helt fristående från Bya-
laget Kreativa Läppe och 
du behöver sålunda inte 
vara med i föreningen 
för a� delta i gruppens 
möten. Alla som är in-
tresserade av bredbands-
frågan är välkomna a� 
delta och kan kontakta 
Göran Johansson, Karina 
Veinhede eller Urban 
Århammar för mer in-
formation då de alla tre 
ingår i gruppen. Se mer 
info i Läppebladets ruta 
med kontaktadresser.



Den årliga lyskvällen (bilderna ovan) 
runt Hjälmaren lockade många a� 
samlas kring byalagets halmskulptur 
vid Stenvred den 27 augusti. Förutom 
a� Läppe-skulpturen som vanligt lyste 
upp avskedshälsningen till sommaren 
när den tändes, så seglade e� par så 
kallade kinesiska lyktor ut över va�-
net. Men mest av allt var lyskvällen 
förstås e� utmärkt tillfälle a� träffa 
vänner och grannar och dela stäm-
ningen med dem.

Lyskvällen lockade
Läppedagen (bilderna nedan) firades i 
skönt sommarväder den 2 juli. För bar-
nen hade en lokal profil iklä� sig rollen 
som glassgubbe. De lite större barnen 
fick också chans a� lära sig släcka eld 
i räddningstjänstens regi. Vidare som 
alltid fiskdamm och lo�erier – bland 
annat med en kräftsafari som pris – och 
nöjda marknadssäljare som erbjöd 
allt från kanelbullar till ullprodukter. 
Dessutom förstås chans a� ta den sed-
vanliga traktorturen runt campingen.

Läppedag i solsken
Byalaget anordnade en av de populära 
bakluckeloppisarna vid Stenvred den 
17 september med ungefär 25 säljare, 
betydligt fler än vid den loppis som 
anordnades samma dag mi� i Örebro.

Många loppissäljare

Den 3 juli hälsade byalaget årets nya 
medlemmar välkomna med fika i 
Hjälmargårdens kaffestuga. En enkel 
ceremoni som är tänkt a� bli tradition.

Hej till de nya



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 runt 
200 medlemmar. Medlemsförmåner är 
gratis marknadsplats på Läppedagen 
och skuffloppisarna, kraftigt subven-
tionerad 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.
Ordf  Göran Johansson
 saljohan@hotmail.com
 0151 - 139 39 / 0703 - 36 13 99
Kassör Karina Veinhede
 0151 - 602 09 / 0708 - 21 16 16
Redaktör  Urban Århammar
 0151 - 601 45 / 076 - 106 47 65
Hemsida   h�p://www.lappebyalag.se

Medlemskap/kontakt

Traktens egen musikprofil Johanna 
Widén blev utsedd till Katrineholms-
Kurirens kulturpristagare i år. E� 
sällsynt välmotiverat val tycker vi i 
Byalaget Kreativa Läppe och gratulerar 
förstås Johanna till det fina priset, sam-
tidigt som vi ser fram mot a� få uppleva 
den första konserten med den nya kör 
som Johanna startat.

Läppeföretagaren 

Rune Eriksson, Lindbols Gård
De stora stenar som kallas Moder-
jordsskulpturer har blivit något av 
en signatur för honom. Möt Rune 
Eriksson på Lindbols Gård som är 
först ut i Läppebladets nya serie 
med presentationer av våra lokala 
företagare. 

Här i Läppe är många trädgårdar 
pyntade med Moderjordsskulpturer. 
Mannen bakom dem är Rune Eriksson. 
Rune har stor erfarenhet av alla slags 
markarbeten, som anläggning av gräs-
ma�or, vägar, parkering, dränering 
samt va�en- och avloppsarbeten. 

Till dessa arbeten kan jord, grus, 
sten, rör, slang och kopplingar 
levereras. Alla slags grävarbeten görs 
med en mindre grävmaskin utrustad 
med gummiband. 

Du kan även kontakta Rune för 
enklare byggen och dessutom få 
hjälp med planering och förslag till 
di� projekt. 

Rune har F-ska�sedel, därmed kan 
du begära ROT-ska�eavdrag.

Rune Eriksson på Lindbols Gård 
kan nås på telefon 070 - 396 49 85 
(mobil) eller 0151 - 603 79 (hem).

Johanna Widén utsedd 
till kulturpristagare

I år arrangeras byalagets julmarknad i 
samarbete med Hjälmargården lördag–
söndag 19–20 november och har där-
med utrymme a� växa sig större. Vi 
hälsar utställare välkomna i Hjälmar-
gårdens konferenslokaler, foajé och 
kan även anvisa plats utanför entrén. 
En konstutställning med lokala konst-
närer visas i kyrkan. E� konst- och 
hantverkslo�eri kommer a� ordnas 
tillsammans med övriga lo�erier.

Hjälmargården öppnar restaurangen 
under helgen med en speciell mark-
nadsmeny. Byalagets evenemangsgrupp 
vill även tacka Convictus för vårt fina 
samarbete under tidigare julmarknader 
som nu upphör då Convictus har 
påbörjat renovering av lokalerna i 
Tomtebo. Mer info om julmarknaden 
fås av Eva Rundqvist 0151 - 603 11 eller 
Inger Rönnqvist 0151 - 604 07.

Julmarknaden växer 
på Hjälmargården

Byalaget Kreativa Läppe vill 
gärna lyfta fram alla våra 
skickliga lokala företagare, 
till a� börja med via presen-
tationer här i Läppebladet. 
Om du har tips på driftiga 
entreprenörer i trakten som 
är värda a� uppmärksam-
mas, hör gärna av dig på 
e-postadress lappebladet@gmail.com.
Det långsiktiga målet är a� skapa en företagskatalog över Läppes alla före-
tagare, ungefär som den våra kära grannar i Österåkers Sockenråd har gjort.

Byalaget skapar 
företagskatalog



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Hjälmargården                
Lördag och söndag 19–20 nov kl 10 - 16 

I år även konstutställning med lokala konstnärer  

Julgröt med smörgås, varm korv och kaffe med bröd 

Musikunderhållning      Tomten kommer  

Tombola och fiskdamm 

Lotteri på kravmärkt griskött från Brene Gård 

Konst- och hantverkslotteri 

 

Byalaget kreativa Läppe i samarbete med Hjälmargården 
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