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ÅRSMÖTE 

23 mars kl 16,00 Eklunda 
 

 Multibollplan, Egen postort, 

Miljöföreläsningar 

 och filmfestival är på gång 

 
Här har ni möjligheten att vara med och diskutera 

vilka frågor och ämnen som Byalaget ska prioritera 

att arbeta med under 2014.  

 

Som information kan nämnas att valberedningen 

redan har förslag på namn till samtliga poster i 

styrelsen, så det är "riskfritt" att dyka upp. 

 

VÄLKOMNA! 



Badplatstrivsel 

Nu går vi mot ljusare tider. Våren är ju en härlig tid. Och snart 

stundar sommaren med sol och bad.  

  

Bestorps Byalag har haft hand om underhåll och skötsel av 

badplatsen sedan 1996. Detta sker på uppdrag från kommunen. 

Badplatsgruppen har under åren växlat i antal personer som 

hjälpt till. Just nu är det inte så många som är med i 

badplatsgruppen. Så nu hoppas vi genom detta utskick få 

fler som vill hjälpa till med att sköta underhållet på vår 

fina badplats. 

  

Vi har några punktinsatser som behöver göras nu i vår innan 

badsäsongen startar. Sedan är det ju det löpande underhållet och 

städningen av badet i sommar som vi behöver vara fler som hjälps 

åt med. Vi ser gärna att det är många som är villiga att komma 

med i badgruppen. Vi ser mycket gärna att många av våra 

ungdomar vi har i samhället även vill hjälpa till.  

 

Förutom de olika punktinsatser som ska göras är det bara enklare 

sysslor som skall utföras under sommaren och badsäsongen. 

Arbetet i badgruppen går till så att det är alltid två som delar på 

en vecka. Då ska man se till badet minst varannan dag, helst 

varje dag, plocka skräp, ordna med soptunnan och sopa ur 

omklädningsrummen. Titta över bryggorna. Kolla säkerheten. 

  

Om du känner för att göra en  

insats för Bestorp så hör av  

dig snarast till: 

Göran Karlsson 

bestorp@algonet.se 

013-40832 

0733-359092 

 



Dags att ta klivet in i nya informationssamhället 

  
I och med digitaliseringen av Eklunda aktualiseras frågan om 

optisk fiber till våra hushåll i Bestorp. Utbudet av tjänster på 

mediemarknaden kommer med stor sannolik medföra att 

ADSL uppkopplingar och liknande inom en överskådlig 

framtid blir föråldrade. Vi kommer under våren träffas för ett 

möte för att undersöka intresset för att gemensamt  agera i 

frågan.  

 

Är ni redan nu intresserade maila till byalaget@bestorp.info 

eller kontakta Ludde Uvenberg på tel 0734-479064  

 

Filmfestival i Bestorp 

  
Som avslutning på årets miljöföreläsningsserie i Eklunda 

arrangeras en filmfestival på temat miljö. Festivalen kommer 

att gå av stapeln 2 - 3 maj i Eklunda.  

  

Det kommer att visas ett brett utbud av spelfilmer och 

dokumentärer under de dagar festivalen håller på. Försäljning 

av enklare mat och dryck samt snacks och godis kommer att 

finnas. 

  

Som arrangörer står Bestorps byalag, Eklunda samt 

engagerade Bestorpsbor. 

  

Mer detaljerad info kommer i nästa byablad samt genom 

affischering. 

  

Är du intresserad av miljöfrågor och av att se riktigt bra 

filmer, boka in helgen 2 - 3 maj! 

mailto:byalaget@bstorp.ionfo


Vårens föreläsningsserie börjar snart! 
 

Under temat Hur värderar vi vår miljö samlas fyra talare 

vilka kommer att prata om synen på och användningen av vår 

natur. Frågorna är aktuella, inte minst efter att FN under 

våren släppt forskningsresultat som visar nödvändigheten att 

fundera över vilken framtid vi skapar åt våra barn.  

 

Serien innehåller fyra föreläsningar på kvällstid under april 

månad, 19.00-21.00 på onsdagar i Eklunda med början den 2 

april. Föreläsningarna är en traditionsenlig fortsättning på 

2012 och 2013 års föreläsningar. Innan det drar igång bjuder 

byalaget på fika. Sen kör vi en timmes prat från någon som är 

insatt i frågorna och avslutar med frågor och diskussion.  

 

Årets föreläsare är:  

 

2 april - KG Hammar lyfter frågor om klimat och hållbarhet 

som en andlig utmaning 

 

9 april - Mika Liffner som påvisar möjligheterna med 

omställning i vardagen 

 

16 april - Lisa Wanneby får oss att fundera kring 

minerallagstiftning, gruvor och naturresurser 

 

23 april - Henrik Ekman är naturfilmaren som synliggör allt 

det vackra i Eklandskapet.  

 

 

Välkomna! 





Bestorps Båtklubb - En del av Bestorp. 
 

Längst in i den vackra Längdviken ligger Bestorps Båtklubb. På 

det gamla Sågverksområdet verkar idag Båtklubben omgärdat av 

Gamla ekar och stora gräsytor.  

 

Båtklubben finns där för dig som vill uppleva ytterligare en 

dimension av den underbara bygden. Med båt tar du dig snabbt 

till flera smultronställen runt och i sjön. 

 

Som ideell förening arbetar vi för att det ska vara enkelt, roligt 

och tillgängligt med båtliv i Rängen. Vi arbetar för att hålla 

klubben hel och ren så att du ska ha en pärla att vara riktigt stolt 

över. Genom generationer så har det nutidshistoriska arvet 

vårdats. Det är många timmar som genom åren har lagts på att 

vårda byggnader och bryggor, gräsytor, växtlighet och vägar.  

 

Som medlem i Båtklubben kan vi erbjuda dig: 

-         Bryggplats på en av våra 3 bryggor. 

-         Vinterförvaring i Båthuset. 

-         Tillgång till vår klubbstuga med färskvatten, kyl, dusch och 

   vattentoalett. 

-         Tillgång till rampen för att lägga i eller ta upp din båt 

-         Parkeringsplatser för bil och släp 

-         Gemenskap på våra arbetsdagar.  

 

Med en ny brygga på plats så har vi även kunnat förkorta kötiden 

för bryggplats dramatiskt. Nu är en bra tid att bli medlem i 

Bestorps Båtklubb.  

 

Vi önskar dig varmt välkommen!  

 

Kontakta oss: styrelsen@bestorpsbatklubb.se 

Besök gärna: www.bestorpsbatklubb.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 

Johanna Norman   Suppleant 

Anders Karlsson   Suppleant 

 

Kontakta oss gärna – byalaget@bestorp.info  

 

Multibollplan i Bestorp 
 

Linköpings kommun har beslutat att under 2014 anlägga en 

multibollplan i Bestorp. Kommunen håller just nu på att planera 

var den ska ligga och vilka aktiviteter den ska innehålla.  

 

Kommunen har tagit in synpunkter o tankar från skolbarn, 

föräldraförening och byalaget. Under våren kommer arkeologisk 

undersökning av mark att börja och förhoppningsvis startar 

byggandet i höst. I nästa byablad hoppas vi att ha mer 

information. 


