
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vid Stenvred i Läppe 

Lördag 28 april kl 11–15 
 

Kaffe med bröd och varm korv 

 
 

 

Platshyra 100 kr – medlemmar i Byalaget gratis 

Anmälan till Eva Rundqvist 0151-60311 

eller Inger Rönnqvist 0151-60407 
 

 

           
Byalaget Kreativa Läppe      www.lappebyalag.se 

LÄPPEBLADET VÅREN
2012

TRANCHOCK. Tranorna som kommit till åkrarna vid Stavhälla och Hälleråd längs 52:an och andra områden runt Läppe 
fi ck nog en chock när aprilvädret slog till med full kraft och skämtade med oss på månadens första dag med en rejäl 
snöstorm, men förhoppningsvis kommer den riktiga våren snart och värmer både våra långbenta sommargäster och oss.

Solig pimpeltävling 
Bara några veckor innan isen 
gav sig så lyckades Byalaget 
Kreativa Läppe genomföra 
sin årliga pimpeltävling.

Tävlingen arrangerades 
lördag 3 mars med start och 
invägning i Läppe hamn. 
Byalaget bjöd på varm korv 
med bröd.

22 personer anmälde sig 
och gick ut på Hjälmarens is 
i det vackra vädret.

Vinnare i barnklassen blev 
Anton Osmark med 174 
gram, tvåa kom Alicia Ols-
son med 85 gram.

Vinnare i vuxenklassen 
blev förra årets segrare Johan 
Andersson med 889 gram. 
Han fi ck därmed sin andra 
inskription i byalagets vand-
ringspris. Tvåa kom Evelina 
Mogren med 787 gram.

Eva Rundqvist

 

 

Marknad på Läppe Camping  
Lördag 7 juli 10.00 – 16.00 

 

Tombola  
 

Överraskningar för barnen 
 
 

Veteranfordon och musikunderhållning 
 

Kaffe, smörgås och varm korv 
 

Plats för utställare 150 kr. Boka före 14 juni. 

Meddela vid anmälan om du medför bord, tält eller marknadsställning. 

Avgiften betalas i förväg via bg 5700-8666.  

Boka plats -  ring Olga Bakanova 073-7810480, Inger Rönnqvist 0151-60407 

Välkomna 

Byalaget Kreativa Läppe             
,  

Händer i Läppe
6–8 april  Konstrunda, föreningen SOS (Söder om 
  Sjön) ordnar konstrunda med öppna 
  ateljéer hos bl a Birgitta Lovén, Olle 
  Hägglöf och Stephen Sahlin
28 april Bakluckeloppis, Stenvred
29 april Årsmöte, Byalaget Kreativa Läppe, 
  Hjälmargården
30 april Valborgsmässofi rande, Hjälmargården



Läppeföretagaren 

Alexey Bakanov, Alex Bygg
Jag åker högst upp på Stenvredsvägen i Läppe 
för a� träffa och intervjua mannen bakom 
Alex Bygg – Alexey Bakanov. Väl där blir jag 
mö� av en mycket tillgiven ka� som ti�ar på 
mig med sina blå ögon. 

Jag hälsar även på familjens lilla hund av så 
kallad rondellmodell. Hunden som är mycket 
kärvänlig kommer – precis som familjen 
– ursprungligen från Ryssland och bodde 
som liten på e� hundhem efter a� ha blivit illa 
omskö� av tidigare ägare.

Jag bjuds på blinier och sockrade 
jordgubbar, jä�ego�. Alexeys fru Olga har jag 
träffat tidigare eftersom hon har gå� med i 
byalagets evenemangsgrupp.

Alexey Bakanov med familj, Olga och 
Artum, har varit Läppebor i tre år nu.

Hur kommer det sig a� ni fly�ade från 
Ryssland till Läppe?

– Vi blev bekanta med en Läppebo i e� 
projekt som pågick i vår gamla hemstad 
Novgorod, en stad som är förknippad med 
vikingatiden men som då he�e Holmgård, 
berä�ar Alexey.

– Efter a� ha varit över till Sverige några 
gånger bestämde vi oss för a� fly�a, fortsä�er 
han. E� stort steg a� ta med familjen. Bryta 

upp från allt och lära ny� och bygga nya 
nätverk. 

Språket är inget problem då både Alexey 
och Olga läst svenska på universitetet.

Alexey fixar allt inom byggnation utom el 
och rördragning. 

– Jag har även våtrumsbehörighet så dusch 
och bad är inget problem säger Alexey som 
har en anställd.

Utejobb är något för Bakanov som inte drar 
sig för takläggning, ny altan eller varför inte 
en ny fasad.

– Just nu har jag mest jobb i Örebro men det 
vore roligt med uppdrag även på hemmaplan, 
det vill säga i Läppe. Jag har naturligtvis 
F-ska�sedel så ROT-avdrag är inget problem, 
förklarar han.

Karina Veinhede

Kontakt: 
Alex Bygg
Stenvredsvägen 16
643 95 Vingåker

mobil: 073–7774493
epost: a_bakanov@spray.se

Ta kontakt med bya-
lagets styrelse om ni 
har frågor, förslag och 
synpunkter på vad som 
händer och inte händer 
i Läppe. Vi har styrelse-
möten i slutet av varje 
månad. 

Byalaget har idag un-
gefär 200 medlemmar. 
Medlemsförmåner är 
gratis marknadsplats 
på skuffloppisarna, 
kraftigt subventionerad 
hyra av partytält, bord 
och stolar samt tillgång 
till bastubad vid Sten-
vred. 

Medlemskap går 
på 100 kr för enskild 
person och 200 kr per 
familj och år. Betalas 
till bankgiro 5700-8666. 
Ange namn, postadress, 
e-post och telefon.

Ordförande
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

I styrelsen ingår även 
Inge Löwegren 
(vice ordförande) 
och Lena Hjelm 
(sekreterare).
Hemsida   
www.lappebyalag.se
Epost Läppebladet:   
lappebladet@
gmail.com

Kontaktinfo

Nu är det dags a� lösa 
medlemskap i Byalaget 
Kreativa Läppe för år 
2012. 

Medlemsavgiften är 
samma som tidigare, 
det vill säga 100 kronor 
för enskilda och 200 
kronor för familjer.

Använd gärna den 
medskickade bankgiro-
talongen.

Medlemskap 
2012

Kallelse till

Årsmöte i Byalaget Kreativa Läppe 
2012-04-29 kl 14.00 på Hjälmargården
Vi umgås en stund runt fikaborden innan vi tar itu med 
årsmötet.
Gratislott till alla mötesdeltagare - fina vinster.

Innan själva årsmötet informerar vi om:
• Den digitala agendan i Sverige och om arbetet med bredband via fiber 

i Läppe

Vid årsmötet skall följande obligatoriska ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av justeringsmän tillika rösträknare

3. Årsmötets behöriga utlysande

4. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ordförande för en tid av ett år

• ordinarie ledamöter för en tid av två år

• suppleanter för en tid av två år

• en revisor för en tid av ett år

• en revisorssuppleant för en tid av ett år

7. Valkommitté om tre ledamöter, varav en sammankallande

Handlingarna för årsmötet delas ut vid mötet.

• Beslut om medlemsavgift för 2013

Du är välkommen med idéer och förslag före 2012-04-20.

Välkomna

Styrelsen
www.lappebyalag.se


