
Information från Bestorps Byalag 

www.bestorp.se 

 
April 2014– Nummer 13 

 

Passa på att gå på  

Miljöföreläsningarna i Eklunda 

 

Den 9 april 19.00 får vi besök av  

Mika Liffner 
 

Mika Liffner ska i denna föreläsning/filmvisning dela 

hur politiken och engagemanget inte bara finns i 

orden.  

 

Kom gärna en stund innan det börjar så bjuder  

Byalaget på fika. 

 





Bestorp har fått en ny hemsida 

www.bestorp.se 

 

Vi har nu lagt ut en ny hemsida för Bestorp. 

Det återstår mycket arbete med att fylla den med 

innehåll, men vi vill gärna redan nu få höra vad du 

tycker om det nya formatet och tänkta strukturen. 

Hör av dig till info@bestorp.se 

 

Vi påminner även dig som har ett eget företag eller 

sitter i en förening som vill synas via Bestorps 

hemsida. Skicka material till info@bestorp.se så 

lägger vi upp det. Förslagsvis en logotyp och länk 

till egen hemsida. 

 

Vi tar även tacksamt emot bilder med 

Bestorpsanknytning som vi kan använda på 

hemsidan.  
 



Ombyggnad av väg 687, bro över järnvägen i 

Garnvik  

 
Det har kommit Bestorps Byalag till känna att en 

ombyggnation av bron på väg 687 över järnvägen i 

Garnvik kommer att påbörjas under augusti månad 

2014 och pågå under en period om fem månader. 

Under tre av dessa månader kommer bron att vara 

avstängd för trafik och någon tillfällig bro kommer 

inte att uppföras under byggtiden. 

Byalaget har satt ihop en skrivelse till Trafikverket  

där vi ifrågasätter den bristfälliga information som 

har föregått detta beslut. Vi lyfter även fram ett 

antal områden som kommer att påverkas kraftigt 

av en stängd bro i tre månader. Exempel är 

påverkan för ICA Bestorp, lokala egna företagare, 

familjer med barn på kyrkbackens dagis mm, listan 

går att göra lång. 

Vi är även i kontakt med kommunen i detta ärende 

för att se vad de kan hjälpa till med. 

Skrivelsen i sin helhet går att läsa på 

www.bestorp.se. 

 

Vi hoppas att detta arbete leder till en diskussion 

med Trafikverket där vi kan arbeta fram en annan 

lösning än en stängd bro utan provisorisk förbifart. 

 

 

http://www.bestorp.se/


Rakt ut i skogen! 
 

Vickande stenen, stora tallen, utkiken. 

Vet du vart de ligger? 

Om inte, passa på att uppleva Bestorps 

omnejd. 

 
Föj med ut i skogen på guidad tur nära Bestorp. 

En skogspromenad med lite motion, äventyr, natur, 

kultur och historia som tema. 

En ca 6 km skogspromenad i lugn takt som 

innehåller lite av allt. 

En möjlighet att se och uppleva vad som finns och 

få reda på vad som fanns nära där du bor. 

Egen fika och korvgrillning är inplanerad.  

Vi ser till att det finns grillglöd. 

Samling på gårdsplanen utanför häststallet vid 

gamla Bestorps By 

den 21 april klockan 10.00. 

 

På nästa sida finns en karta där slingan vi  

kommer att gå är utmärkt. 

Vi kommer att gå i skog och på stigar, så 

barnvagnar är inte att rekommendera.  

 

VÄLKOMNA! 



Badplatstrivsel 
 

Vi påminner om att vi behöver fler personer som kan 

tänka sig att vara med i badplatsgruppen i sommar.   

 

 

För mer information  

eller anmälan,  

hör av dig till: 

Göran Karlsson 

bestorp@algonet.se 

013-40832 

0733-359092 
 



Digital Bio i Eklunda 
 

Efter ett års intensivt jobb med evenemang, ansökningar 
och sponsorförfrågningar har vi nu nått delmålet att 

påbörja en digitalisering av Eklunda. Svenska 
Filminstitutet har beslutat att stötta vår ansökan och 

tillsammans med pengar från Linköpings Kommun samt 
flera sponsorer innehåller vår budget nu ungefär 750 000. 

Det fattas fortfarande ungefär 100 000 för att vi ska 
slutföra digitaliseringen och allt stöd som slutgiltigt tar 
oss i mål uppskattas oerhört. Vi i byalaget vill rikta ett 

stort tack till alla människor i Bestorp och omnejd som på 
olika vis hjälpt till i detta arbete; inte minst alla som är 

ideellt engagerade i byggnadsföreningen Hemmets 
styrelse samt de personer som har utgjort en speciell 

digitaliseringsgrupp. Denna ansträngning visar att med 
rätt kompetens och kraftfull drivkraft kan vi här i Bestorp 
tillsammans åstadkomma storverk. Nu ser vi fram emot 

allt det som vi kan fylla det digitaliserade Eklunda 
med!       



Detta planerar, bland annat, Byalaget att arbeta 

med under 2014 
 

• Miljöföreläsningar 

• Filmfestival 

• Midsommar i Bestorpsparken 

• Bestorpsdagen 

• Fiber till Bestorp 

• Postort Bestorp 

• Multibollplan 

• Byabladet 

• Hemsida www.bestorp.se 

• Kommunicera i sociala medier  

• Badet 

• Samarbete med Linköpings kommun 

• Samåknings-applikation 

 
Vill du vara med och bidra eller har du funderingar på 

andra aktiviteter som vi borde prioritera? 

Maila till byalaget@bestorp.se 
 
Vi som är med i Byalagets styrelse efter 

årsmötet 2014 är:  
 

Göran Karlsson   Ordförande 

Fredrik Janzén   Kassör 

Erika Berggren   Sekreterare 

Martin Hultman  

Louise Alenbrand 

Marcus Forsberg  

Ludde Uvenberg  

Elin Köhl    Suppleant 

Lina Engzén   Suppleant 

Anders Karlsson  Suppleant 
 


