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Beerexpo slog rekord
Över 2 200 besökare i Cupolen
Vallasonen Rickard Lindblad fortsätter att rada upp framgångarna i sitt arrangemang Beeexpo. I ombyggda Cupolen
minglar folk runt med ett ölglas i näven och ett stort leende
på läpparna.

Roine Olin:
– Det blir nog vettigt, bara
det blir bra bussförbindelser så att folk kommer dit.
Viktigt med arenan, för
det är ju bara LHC annars.

Pappa Kenneths Whiskymässa är en redan inarbetad och framgångsrik traditionellt arrangemang som drar folk från
hela Sverige. Men nu får
han se upp för att Rickard
börjar att vinna renommé den för den mässa som
varje år tillägnas den ädla
drycken öl.
Hemma igen
Det är fjärde året i rad som
Rickard Lindblad sätter
upp ölmässan i stan och
denna gång är man tillbaka på hemmaplan i nya
fräscha Cupolen.

Förra året höll eventet till i Tornet nere vid
Tornbyområdet vilket inte var optimalt.
– I år är Beer Expo tillbaka igen. De här lokalerna har lyfts så himla mycket med nya golv,
färger och bättre tillgänglighet men det finns ändå kvar en känsla från den
gamla rustika stämningen som Cupolen hade förr,
säger Rickard och fortsätter.
– Vi har väl en 500 ölsorter här idag och årets
mässa har fokus på att

umgås, mingla och ha
trevligt samt att pröva en
massa god öl, säger Richard Lindblad.
– Intresset för öl har
ökat rejält i Sverige under de senaste åren och
i takt med det har de så
kallade mikrobryggeriernas sortiment kommit ut
på marknaden som ett bra
komplement till de stora
producenterna.
Världens högst rankade öl
Mässan
brukar
alltid
innehålla sedvanliga ölprovningar och kunskapande aktiviteter för bå-

Massor av öl på en mässa. Foto: Patrik Ekström

de nybörjare och ölnördar men årets bjöd också
på världens högst rankade öl, Westvleteren Klosteröl, som namnet anger

Anitha Segorp:
– Det är jättepositivt. Det
är bra att det är mixat med
damer och herrar i Linköping. Förhoppningsvis
kommer det fler turister
och att näringsverksamheten ökar här i stan.

bryggs i ett kloster i Belgien.
– Vi hade bland annat
premiär för Jädraås Bryggeri och Motala Brygghus
är anmälda i år de fick inte
tillstånd till förra året och
därför var de extra laddade med östgötsk öl.
Vi har många nya utställare från bland annat
Malmö och Göteborg.
– Dessutom var det
premiär för konceptet
”ölguide” på mässan, där
några personer minglar
och hjälper gästerna med
tips och råd om mässans
öl, berättar mässgeneralen Rickard Lindblad samtidigt som han kunde räkna in över 2 200 besökare
vilket är rekord och detta
endast på en dag.
Patrik Ekström
redaktion@linkopingsposten.se

Mässgeneralen Richard Lindblad kan nöja sig med besöksrekord. Foto: Patrik Ekström

Karl Stefan Gustavsson:
– Det kostar för mycket
för våra skattepengar. Jag
är förtidspensionär och
har inte råd med sånt.

Stångåstaden och HSB i Parken
Under tiden som en skuldbeläggningsdiskussion pågår om
vems fel det är att det inte byggs
bostäder i Linköping så går Stångåstaden in i ytterligare ett nytt
byggprojekt tillsammans med en
privat byggherre.

Madeleine Bergenrot:
– Jo, det tycker jag är bra.
Men, vi vill ha ett nytt
ridhus i Ånestad också
som varit i planeringen
alldeles för länge. Det satsas för mycket på bara fotboll och hockey.

Stångåstaden har nu kommit överens med
HSB om att förvärva en del av kvarteret Ombudsmannen, det som till vardags mer är känt
som Folkets Park. Markområdet ligger i parkens nordöstra del utmed Majgatan.
Fortsatt byggande
Behovet av bostäder i Linköping är stort och
Stångåstaden går nu in i ytterligare ett pro-

jekt för att tillsammans med HSB skapa fler
bostäder.

ker vår position i attraktiva bostadslägen, berättar Stjärnberg.

I det som tidigare har varit Folkets Park
kommer det att byggas cirka 325 bostäder
med start under 2013. Stångåstadens andel av
dessa är cirka 50 bostäder. Projektet kommer
att innehålla två huskroppar med garage i källarplan.
– Det har ju varit några svåra år men nu
tycker jag att det ser betydligt ljusare ut, säger Anders Stjärnberg fastighetschef på Stångåstaden och fortsätter.
– Vi tycker det är bra att kunna skapa ytterligare nya hyresrätter i bra lägen i Linköping genom att förvärva en del av gamla Folkets Park. Vi har sedan tidigare drygt 300 bostäder i intilliggande Fridhem som är byggt på
50-talet. Nu får vi en bra mix mellan äldre och
nyare fastigheter i området vilket också stär-

Klart 2015
Husen kommer att bli mellan fyra och fem våningar höga och totalt inrymma cirka 50 lägenheter upplåtna med hyresrätt. Byggstart
är planerad till slutet av 2013 med inflyttning
under 2015.
– Vi har sedan tidigare ett bra samarbete
med Stångåstaden och Folktes Park ser vi som
en naturlig fortsättning. Linköpings kommun
har ställt krav på produktion av hyresrätter i
Folkets Park och eftersom vi under de senare åren producerat mer än 300 hyresrätter i
Linköping är det bra att kunna samverka med
en annan partner för hyresrätter, säger Peter
Lindgren, vd på HSB Östergötland.
Tommy Pettersson
tommy.pettersson@linkopingsposten.se

