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Ljusmanifestation 

 i Bestorp 

21 november 

från 18,00 
 

 Vi följer upp förra årets fantastiska kväll 

i ljusets tecken. 
 

Manifestation för öppenhet, kärlek, 

respekt och mångfald 
 

 

 

 

 

Vänd för mer information. 

VÄLKOMNA! 



Ljusmanifestation 21 november 

Från kl 18.00 serverar Vårdnäs Stiftsgård sin värmande, 

prisbelönta soppa tillsammans med nybakat bröd vid 

 ICA Nära Bestorp.  

Du betalar 20:- eller mer och hela behållning går till 

UNHCR:s arbete.  

 

Klockan 19,00 går vi sedan tillsammans från ICA  

ner till Bestorps badplats. 

Där kommer det att bjudas på tända ljus, musik,  

tänkvärda ord och glögg med pepparkaka. 

 

Vi uppmanar även samtliga Bestorpsbor att tända 

marschaller på era egna tomter denna kväll för att  

Bestorp verkligen ska lysa upp. 

 

Under kvällen kommer vi att anordna en insamlig vid 

badet där alla pengar vi får in oavkortat går till  

UNHCR’s arbete. 

 

 



    Aktivitetspark i Bestorp 

Utifrån önskemål från barn och ungdomar i Bestorp 

har Linköpings kommun anlitat Bejke Entreprenad 

AB för byggnationen av en aktivitetspark i 

naturområdet norr om Lindsbacksvägen. Den 

kommer att innefatta en isbana, fotbollsmål och 

basketkorgar, sittplatser och klätterlek. 

Byggnationen startar i oktober och ska till största 

delar bli klar under november 2015.  Under tiden kan 

det bli lite rörigt! Vi ber om överseende med detta. Vi 

ber dig samtidigt vara vänlig och se till att barn inte 

kommer in på byggarbetsplatsen.  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hör gärna av dig till Linköpings kommun, Miljö 

och samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon 013- 

20 64 00 om du har några frågor. 

 



Arbetet med att gräva ner fiber i Bestorp fortgår och vi har nu 

börjat med de första installationerna av fiberutrustning i 

hushållen. 

Inom kort kommer de hushåll som ligger i etapp 1 av arbetet att 

kunna börja använda sin fiberinstallation. 

Planen är att det ska var inkopplat och klart för hela etapp 1 

under november månad och vi hoppas att den planen håller. 

  

För de hushåll som ligger inom etapp 2 så väntar vi fortfarande 

på besked från Länsstyrelsen angående det bidragsstöd som vi 

har sökt. 

Det har varit en del turer fram och tillbaka men vi hoppas och 

tror att vi kan komma att få ett besked på vår bidragsansökan 

inom de närmsta veckorna. 

Vi kommer då att gå vidare med arbetet för etapp 2 och trolig 

grävstart är som vi kommunicerat tidigare våren 2016.  

  

Du kan alltid läsa den senaste informationen kring 

fiberprojektet samt hur etappindelningen mm ser ut på vår 

hemsida www.bestorp.se/fiber. 

  

/Styrelsen för FiberBestorp 

 

Fiber i Bestorp 
 



Ristippning 

Det är flera personer som påpekat att det kastas ris och 

trädgårdsavfall vid övre delen av Fagers väg. 

Detta är ingen ristipp utan den tipp som redan finns utmed vägen 

till Sätra, strax bortom brandstationen, skall användas för detta. 

Byalaget kommer även att ombesörja att det sätts upp skyltar på 

denna plats för att göra det tydligt vart ris respektive 

kompostavfall ska slängas. 

 

 Julkonsert i Eklunda 
 

Den 5 december kommer Bestorpsbon Bengt Willén tillsammans 

med vänner framföra en julkonsert i Eklunda.  Det blir en konsert 

med traditionella advent- och julsånger. I entrépriset ingår även 

fika i pausen. Mer information hittar du på hemsidan för  

Eklunda Bio, www.eklundabio.se 

 



Vi som är med i Byalagets styrelse är:  
 

Göran Karlsson   Ordförande 

Fredrik Janze ́n   Kassör 

Maria Kappling  Sekreterare 

Louise Alenbrand  Sekreterare 

Marcus Forsberg  

Ludde Uvenberg 

Claes Linder  

Philippa Lindqvist 

Elin Köhl    Suppleant 

Anders Karlsson   Suppleant 

 

Kontakta oss gärna – byalaget@bestorp.se  

 

Referensgrupp för idrottshall i Brokind 
 

Brokinds IF med fler driver ett arbete med att få kommunen att 

bygga en idrottshall med fullskaliga mått i Brokind. För detta 

arbete har man satt ihop en referensgrupp. Vi behöver någon eller 

några som är intresserade av sport och idrott som kan tänka sig 

att vara med i referensgruppen. Anmäl er till någon i Byalagets 

styrelse om du är intresserad. 

 


