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Midsommar i Bestorpsparken 

20 juni 

 

14:00 Midsommarstången kläs 

15:00  Dans kring stången  
 

 Musik, Dans runt midsommarstången, Lotteri, 

Midsommarfika, Godisregn 

 

 Entré 20 kr ( Barn under 15 år gratis) 

 

VÄLKOMNA! 
önskar 

          Byalaget 

 

 



Rakt ut i skogen 

Annandag Påsk anordnade Byalaget tillsammans med Gunnar 

Karlsson en vandring i skogen. Gunnar guidade oss och vi fick 

bland annat se 100-åriga tallar som sparats för att bli slussportar 

i Kinda Kanal och “vickande stenen” som är ett stort stenblock 

mitt ute i skogen som går att få i gungning. Ett 40-tal Bestorpsbor 

i alla åldrar gick den cirka 6 kilometer långa rundan och vi 

avslutade med korvgrillning i solskenet. Vandringen var väldigt 

uppskattad och Byalaget planerar för en uppföljning nästa år – 

kom gärna med förslag på nya turer. 



Vill du tjäna lite extra pengar i midsommar? 
 

Anordna en aktivitet i samband med midsommarfirandet i 

Bestorpsparken? T ex bollkastning, pilkastning eller 

ponnyridning 

Hör av dig till Byalaget -  byalaget@bestorp.se 

  

 
Bron över Garnvik -  
 

Trafikverket har nu omprövat ärendet kring Garnviks Bro och 

i samband med byggandet av en ny bro kommer en tillfällig 

bro att uppföras som möjliggör förbifart under hela byggtiden. 

Byalaget, ICA Nära och andra företag och föreningar i 

området har arbetat hårt med att påverka Trafikverket i 

denna fråga där Trafikverket från början hade planerat att 

stänga bron under byggtiden. Nu är beslutet alltså omprövat 

och bron kommer ej att stängas under byggtiden utan en 

förbifart kommer finnas. Planerad start för byggnationen är 

tidigast september 2014. Mer information finns på 

www.bestorp.se 

Översiktsplan 
 

Linköpings kommun har tagit fram ett förslag till ny 

översiktsplan för Bestorp. Översiktsplanen innehåller bland 

annat förslag på nya tomtområden. Förslaget finns att hämta 

på ICA Nära/ÖK:s livs. Synpunkter på förslaget kan lämnas 

till kommunen fram till 1 juli 2014.  

Hör gärna av dig till Byalaget om du har några 

synpunkter/funderingar kring översiktsplanen så kan vi ta 

med det till kommunen. Kontakta någon i Byalagets styrelse 

eller maila till byalaget@bestorp.se 

mailto:byalaget@bestorp.se


Över 200 personer diskuterade miljöfrågor i Bestorp 

 

I årets miljöföreläsningar diskuterades frågan om hur vi 

egentligen värderar naturen. Fyra föreläsare med olika 

bakgrunder och perspektiv initierade diskussioner som varade 

långt in på onsdagskvällarna. Det blev ett tillfälle till att pausa 

huvudet och kroppen för att prata om viktiga frågor. KG 

Hammar och Henrik Ekman drog i det närmaste fullt hus till 

vårt Eklunda. Lisa Wanneby och Mika Liffner lyfte frågor om 

framtida generationers tillgång till rent vatten, fast mark och 

ett levande kulturlandskap. Byalaget hade som vanligt dukat 

upp ett fikabord med kaffe, te och kakor. Diskussionerna om 

hur vi värderar vår miljö utsträckte sig till hela Linköpings 

kommun och både Länstidningen och Corren skrev om 

Byalagets populära miljöföreläsningar.  

 





Premiär för filmfestival i Bestorp  
 

För att fira den påbörjade digitaliseringen av bion i Bestorp 

organiserade Byalaget en filmfestival den första helgen i maj. 

Informationen gick ut brett i olika former såsom trottoarpratare, 

affischer, byablad, Facebook, hemsidan och PåGång. Dessutom 

gjorde radio Östergötland ett långt reportage om festivalen.  

 

Tyvärr var besöksantalet trots informationen väldigt lågt, vilket 

kan bero på många olika faktorer såsom fel årstid, okända filmer 

eller dålig framförhållning. Hör gärna av er till oss vad som kan 

göras bättre eller var gärna själva med och hjälp till att välja ut 

filmer vid nästa filmfestival!  

 

Förutom spelfilmer såsom Wall-E var fem dokumentärfilmare på 

plats för att prata om sina verk. Maj Wechselman presenterade 

sin film om härdsmältan i kärnkraftverket Fukushima, Mose 

och Malin diskuterade en film om naturresurskonflikter i 

samernas område och Jeanette samt Kristoffer samtalade om 

vardagsrevolutionen. Att få denna unika möjlighet att prata 

direkt med dokumentärfilmare innan och efter deras filmer 

visades var en chans som uppskattades oerhört mycket.   



Eklunda Bio – Digitaliseringen.  

  

Som de flesta redan vet så har Eklunda Bio fått de pengar och 

bidrag som behövs för att kunna digitalisera. Arbetet är nu i 

full gång med installation av den nya utrustningen. Vi räknar 

med att kunna testköra allt i början av juni.  

 

I och med att Eklunda nu blir ett så kallat Digitalt Hus så 

kommer vi att ha möjligheter att visa direktsända evenemang 

från olika delar av världen. T ex kommer vi under hösten och 

vintern visa direktsänd opera från Metropolitan, New York vid 

10 tillfällen med start 11 oktober och under sommaren kommer 

vi visa Monty Pythons direktsända föreställning, Monty 

Python Live(Mostly). Du kan förboka och köpa biljetter via 
Eklunda Bios hemsida.  

Monthy Python Live på Eklunda Bio 
 

”One down, five to go”. Utsåld återföreningsshow med Monty 

Python-gänget. Folkets Hus och Parker direktsänder showen från 

gigantiska O2-arenan i London. Nu ger Monty Python-gänget 

fans jorden runt chansen att delta i ett av årets mest 

efterlängtade live-evenemang. En chans att säga farväl till Monty 

Python-gänget denna sista kväll. Direktsändningen regisseras av 

Aubrey Powell och medverkar gör John Cleese, Terry Jones, 

Michael Palin, Eric Idle och Terry Gilliam  Människor har i 

decennier skrattat åt snabba och välformulerade repliker ur 

filmer och föreställningar som Life of Brian, The flying 

Circus och The Holy Grail. 

 

Visas 20 juli kl 20:00 på Eklunda Bio 

För mer information – www.eklundabio.se 

 



Vi som a ̈r med i Byalagets styrelse a ̈r:  
 

Go ̈ran Karlsson   Ordförande 

Fredrik Janze ́n   Kassör 

Erika Berggren   Sekreterare 

Martin Hultman  

Louise Alenbrand 

Marcus Forsberg  

Ludde Uvenberg  

Elin Ko ̈hl    Suppleant 

Lina Engzén    Suppleant 

Anders Karlsson   Suppleant 

 

Kontakta oss gärna – byalaget@bestorp.se 

 

Glad sommar önskar Byalaget! 


