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Bestorpsdagen 13 september 

Nu är det dags för Bestorpsdagen för tredje året i rad. Under 
dagen blir det aktiveter för alla åldrar både vid ÖK:s livs och  
vid Eklunda. 

10:00 – 14:00 Pågår Loppis i Eklunda, Scouterna grillar korv, 
Ponnyridning för barnen, Tävla o vinn i bollkastning och 
hästskokastning, Kaffeservering, Kulturvandring genom 
Bestorp med mera.  

Vill du vara med och sälja på loppisen? – kontakta Göran 
Karlsson eller maila byalaget@bestorp.se. 

16:00 Invigning och demonstration av nya digitala Eklunda Bio 

VÄLKOMNA! 
önskar 

      Byalaget    Eklunda Bio  



Eklunda Bio 

Nu är den nya digitala tekniken i Eklunda Bio i full gång. Detta 
kommer att uppmärksammas i samband med Bestorpsdagen 13 
september.  

Från kl. 15.00 håller Eklunda Bio öppet hus. Då blir det tillfälle 
att se den nya tekniken i drift samt ges det möjlighet att titta på 
utrustningen.  

Kl.16.00 sker den officiella invigningen.  

19:00 visas Kasinofeber -  Galenskaparna och After Shaves 
jubileumsföreställning då de firade 20 år på scenen. 
Föreställningen spelades i fler än tre säsonger  och har tagits emot 
med stående ovationer från både publik och press. Föreställningen 
bjuder på humor med hjärta och hjärna -  många skratt utlovas. 

Byggnadsföreningen Hemmet som äger och driver Eklunda 
bildades 1924, alltså är det i år dags för 90-årsjubiléum. Vi 
planerar att hålla ett sådant i slutet på november. Närmare 
information kommer senare.  

Titta gärna in på hemsidan www.eklundabio.se för senaste 
information. Under hösten kommer vi att visa biofilm 
företrädesvis på söndagar.  

Nytt i och med den nya tekniken är att vi även kommer att visa 
direktsänd opera vid 10 tillfällen fram till april 2015 med första 
tillfället 11 oktober. 

Byggnadsföreningen Hemmet hälsar alla varmt välkomna till en 
spännande höst i Eklunda. 



Den 24 augusti hade fibergruppen en informationsträff i Eklunda där 
drygt 40 personer närvarade. Det informerades kring vad det innebär 
att ansluta sitt hushåll till fibernätet och en grov tidplan för det 
fortsatta arbetet presenterades 

Glädjande så fortsätter det att komma in intresseanmälningar till att 
ansluta sitt hushåll till fibernätet och vi är uppe i närmare 160 
anmälda hushåll.  
Vi går nu vidare i projektet och startar upp den ekonomiska föreningen 
FiberBestorp. De som har visat intresse av fiber kommer snart kunna 
bli medlemmar och betala en insats. 
Insatsen kommer att användas till att göra en detaljerad projektering 
av vart fibern ska grävas ner och vara underlag för kostnaderna att 
bygga nätet. 
Det är nu dags att gå med som medlem i FiberBestorp för att kunna få 
fiber till sitt hushåll. Senast den sista oktober ska medlemsavgift och 
insats vara betalda, för att inte missa fibertåget. Vi försöker att hålla 
kostnaden så låg som möjligt och därför görs det ingen extra 
dimensionering för eventuella framtida anslutningar. Det kommer 
därför bli dyrt att ansluta sig till fibernätet i ett senare skede, om ens 
möjligt. Ta chansen och anslut dig nu, den kommer inte igen. 
Vi är med och bygger en ny infrastruktur! Snart är det lika självklart 
att ha bredband via Fiber till sitt hem som det är att ha vatten/avlopp 
och el. 

Mer detaljerad information kring FiberBestorp samt presentationen 
från informationsträffen mm hittar du på www.bestorp.se, klicka dig 
vidare till Bredband via Fiber. 

Sista oktober går fibertåget! 



Vi som är med i Byalagets styrelse 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 

Kontakta oss gärna – byalaget@bestorp.se 

Midsommar i Bestorpsparken  

Den svala och regniga inledningen på sommaren gjorde att vi var 
beredda på att hålla det traditionella midsommarfirandet i 
Bestorpsparken under tak i år. Men vi hade tur med vädret och 
lagom till festligheterna skulle dra igång flödade solen över 
området.  

Fler än 400 personer hade hittat till Bestorp i år och det bjöds på 
klassisk ringdans, godisregn och tivolitävlingar.  

Tack till de frivilliga krafter som gör firandet möjligt och 
välkomna nästa år!  


