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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige kallas till 
sammanträde tisdagen den 29 mars
2011 kl 9:00 i Stadshuset

ÄRENDEN
- Ledamöternas allmänna frågestund

- Linköpings Stadshus AB - Uppfyllelse av uppdrag 

  2010

- Tekniska Verken i Linköping AB - Uppfyllelse av

  uppdrag 2010 

- AB Stångåstaden - Uppfyllelse av uppdrag 2010

-Linköpings Kommunala Fastigheter AB - Uppfyllelse     

  av uppdrag 2010 

-Sankt Kors Fastighets AB - Uppfyllelse av uppdrag   

  2010

- Bryggaregården AB - Uppfyllelse av uppdrag 2010

- Arenabolaget i Linköping AB - Uppfyllelse av 

  uppdrag 2010

- Näringslivsutveckling i Linköping AB - Uppfyllelse 

  av uppdrag 2010 

- Mjärdevi Science Park AB - Uppfyllelse av uppdrag 

  2010

- Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB - 

  Uppfyllelse av uppdrag 2010

- Flygplatsområdets Mark o Exploatering i Linköping 

  AB - Uppfyllelse av uppdrag 2010

- Ägardirektiv - kommunägda bolag

- Bolagens treårsplaner 2011 - 2013

- Lån- och borgensram för kommunens bolag år 

  2011

- Skönhetsrådets avveckling och förslag till 

  ersättande verksamhet

- Carlstedska stiftelsen, förändring av ändamål för 

  beviljade medel, samt fråga om medel till ett beviljat 

  projekt kan stå kvar till 2013 års utgång.

- Offentlig upphandling för hållbar utveckling och 

  socialt ansvar, svar på motion (S) samt ändring i 

  upphandlingspolicyn

- Resultathantering i samband med 2010 års bokslut

- Fastighetsförsäljning: Bäckagården, Linköping 

  Innerstaden 1:6

- Medborgarförslag, delegation av beslutanderätt

- Framtidens lokalbehov för Linköpings skolor, svar 

  på interpellation (S) 

- Val ärenden

- Nya interpellationer och motioner

- Medborgarförslag, redovisning av delegationsbeslut

- Handlingar för kännedom

- Verkställda remisser

- Allmänhetens frågestund

Kl 13.00 - 13.30 kan allmänheten få svar på frågor 

om kommunens verksamhet. Frågorna bör lämnas, 

skickas eller ringas in till Kommunledningskontoret, 

Anders Petersson, 581 81 Linköping, tel 20 62 13, 

e-post: kommun@linkoping.se senast kl 12 dagen 

före sammanträdet. Om sammanträdet slutar före kl 

13:00 kan frågestunden ställas in. Inkomna frågor 

besvaras då vid nästa sammanträde eller per brev.

Allmänheten är välkommen att besöka kommunfull-

mäktiges sammanträde. Handlingarna i ärendena 

finns tillgängliga på kommunens hemsida, på infor-

mationskontoret, på biblioteksfilialerna och i stads-

huset. Sammanträdet direktsänds i 24Corren och 

Linköpings Närradio 95,5 MHz. På internetadress 

http://www.linkoping.se. finns möjlighet att följa sam-

manträdet.

Ann-Cathrine Hjerdt Anders Petersson
Ordförande  Sekreterare

Linköping Beer Expo större än någonsin

Ölfantomen Magnus Bark berättar om sina favoritöl

Årets upplaga av Beer 
Expo i Linköping slår i 
år rekord i antal utstäl-
lare. Mässan där alla får 
chansen att få upp ögo-
nen för den stora smak-
upplevelsen som ölvärl-
den bjuder.

Schemat är späckat och 
under helgen kommer ett 
stort antal föreläsningar 
hållas som kommer höja 
länets ölkompetens. 

Linköping Beer Expo är 
en mässa för både ny$k-
na nybörjare och fullär-
da ölfantaster. Under hel-
gen kommer besökarna att 
komma både mikrobryg-
gerier och importörer nä-
ra, och man har då chan-
sen att ställa frågor samt 
prova ett %ertal exklusiva 
ölsorter utöver deras van-
liga. Intresset för öl har 
ökat rejält i Sverige under 
de senaste åren och speci-
ellt då i de så kallade mik-
robryggeriernas sortiment.

Många småbryggerier
Småbryggerierna har 
fängslat många nya och 
vetgiriga dryckesälska-
re som mer än gärna sätter 
sig in i den allt mer spän-
nande ölkulturen. Förr var 
det bara vinälskarna som 
hade exklusiva provning-
ar men nu för tiden $nns 
många ölsällskap och in-
tressegrupper som värnar 
om den spännande och 
mångsidiga drycken.

Internetaktiviteter
Dessutom för ölen en ak-
tiv tillvaro på nätet med 
många svenska ölblog-
gar av hög kvalitet. Mag-

nus Bark från Linköping 
skriver regelbundna pos-
ter på sin blogg O$ltrerat 
och har byggt upp en stor 
skara återkommande lä-
sare som lär sig, samt dis-
kuterar allt som har med 
malt, humle, jäst och vat-
ten att göra.

Nio provstillfällen
Under mässans gång kom-
mer man att hålla många 
intressanta och spännande 
ölprovningar. Man erbju-
der allt från nybörjarprov-
ningar till mer avancerade 
provningar på totalt på he-
la nio olika tillfällen, med 
ett brett spektra.

Man kan lyssna till öl-
fantomen Magnus Bark 
som berättar om sina favo-
ritöl, ta del av Johan Mid-
bjers expertis och kunnan-
de då han ska försöka re-
da ut vilken just din ölstil 
är, eller varför inte passa 
på att diskutera om Eng-
land eller USA är det bästa 
landet när det gäller öltill-
verkning tillsammans med 
den prisbelönte hemma-

bryggaren Patrik Anders-
son. Vill man veta mer om 
humle så berättar ölimpor-
tören Mikael Porsklint allt 
man behöver veta.

Porter- och stout
Entusiaster och ny$kna på 
mörk öl får också möjlig-
het att lära sig en hel del 
då porter- och stoutexper-
ten Otto Lundell kommer 
på besök. Han berättar om 
hur Portern en gång upp-
stod, förklarar hur en por-
ter eller en stout kommer 
till samt hur den utvecklats 
och sprdits över världen.

däribland ölen ”Hello, My 
Name is Ingrid” som är 
en öl på 8,2% bryggd med 
svenska hjortron. Även 
Darren bloggar om öl och 
hans blogg BeerSweden 
har snabbt blivit en popu-
lär tillvaro för törstiga in-
divider.

Danska specialare
Om grannlandet Danmark 
$nns det en provning med 
dansk mikrobryggd öl. På 
denna provning kommer 
tre representanter från 
Bryggeriet Djævlebryg, 
Black Rooster Brewery och 
Raasted Bryghus som tar 
med sig och berättar om 
sina bästa öler. 

Choklad och ost
Mässan handlar dock inte 
enbart om öl, för till öl hör 
också vissa delikatesser. 
Därför $nns Jollas Chok-
lad och dessert på plats. 
Fokus ligger på himmelska 
chokladsmaker men även 
olika praliner och ostar 
som passar till en kall öl. 

Nya sorter 
Från det mycket populä-
ra skotska punkbryggeriet 
BrewDog kommer den fö-
re detta journalisten och 
dryckeskonsulten Dar-
ren Packman och berät-
tar om hur bryggeriet hit-
tat sin egen stil och kom-
mit att bli en riktig snack-
is. Han kommer dessutom 
att bjuda på %era nya spän-
nande smaker som inte in-
troducerats i Sverige än, Johan Åhlund


