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i dag
DAGTID LÖRDAG
Aktivitetet
Lokalodlat. Bondens egen
marknad, Borggården,
kl 9.30–14.
Orgelmusik. Presentation
av Schörlins Wisteniusorgel i
Vårdsbergs kyrka, kl 9.30–11.
Hästfest. Den sista natio-
nella tävlingen utomhus vid
Ånestads ridhus med uppvis-
ning av western riders,
barockridning, shirehästar,
utställning av bilar med mera,
kl 9–17 (lör-sön).
Loppis. Årets sista loppis i
Djupdalen, kl 10–15. (Skyltat
från Skeda Udde).
Seniorfest. I Trädgårdsför-
eningen med Ulf Holmertz,
zumbadans, musik av Bomans
Pojkar, sång av Åsa Sjöberg
och Claes Löfgren, utställnigar,
kl 10–15.
Garageloppis. På Adams-
torpsvägen 11 B, kl 10–14.
Lördagskafé. Hos Frälnings-
armén, Ågatan 23, med öns-
kesånger, kl 10–12.
Våffelkafé. I Hemslöjdsgår-
den, Storgatan 41, kl 11–15.
Växtbytardag. På Valla ko-
loniområde, Stratomtavägen,
kl 11.
Loppis. På Gålstad källgård
(ligger utmed Vikingstads-
vägen. Från Kåparpsrondellen
1,5 km. Sväng vänster),
kl 11–16 (lör-sön).
Öppen guidning. I Slotts- och
domkyrkomuseet, kl 11.
Folkmusik. Linköpingsstäm-
man fortsätter på Valla folk-
högskola med start kl 10 med
Erik Pekkari, Låtande Tje-
jer, Linköpings spelmanslag,
Strängt draget och många fler.
Marknad. Ljungsbro marknad
med Vreta kloster ungdoms-
orkester, Lions stipendium de-
las ut och Lindy dancing team,
kl 10–17.
Vinprovning. Hos Westervin,
Bergsvägen mellan Ikea och
Berg, kl 12–16.

Ungt skapande. I konsthal-
len Passagen, Stora torget 2,
kl 13.
Temadag för fred. På Flyg-
vapenmuseet, kl 12.30–16.
Förevisning av utställningen
”Making Peace”, kl 12.30, kon-
sert med Johannelunds Mot-
ettkör, kl 13.30 och föredrag
av docent Robert Egnell ”Fe-
minism, fred och säkerhet i
en orolig tid – fungerar det?”
kl 15.
Järnvägsnostalgi. Mutebo-
Aspnäs miniatyrjärnväg (Ske-
da Udde), kl 13–16 (lör-sön).
Byggnadsvandring. Bygg-
nadsantikvarie Marie Hagsten
tar dig med på en fin- och ful-
vandring i Tornbyområdet i
Linköping. Samling vid Torn-
by Teknikgård, Gottorpsgatan
3–23, kl 14.
Dramavandring. Linköpings
guideklubb ger ”Militärstaden
Linköping, 1800-tal – nutid”.
Samling vid Coop Lägerhyd-
dan, kl 14.
Teater. Kulturaktörerna ger
”Söderkåkar” i Landeryds
hembygspark, kl 15 och
kl 18.30.
Barnteater. I Ljungs slott ger
Kvartersteatern ”Grevinnans
försvunna brev”, kl 15.
Specialvisning. ”Bakom
stängda dörrar” i Ljungs slott,
kl 16 (lör-sön).
Teater. Bygdespelet ”Branden
i Broo” spelas vid Vårdnäs
hembygdsgård, kl 16. Kon-
takt: 0767-61 60 50.

Vernissage
Foto. Utställningen ”Bilder i
beslag” är hämtade från fo-
toalbum, som beslagtogs av
polisen 1903, då homosexu-
alitet var förbjuden. Curman-
ska magasinet, Gamla Lin-
köping, kl 11–16 (lör-sön).
Utställningen invigs av Johan
Wiggh, ordförande i Fören-
ingen för gaypoliser i Sverige,
kl 14.

Foto. Yvette Helgesson visar
sin utställning ”Fri att älska” i
samband med Regnbågsveck-
an i Blå hörnet, Östergötlands
museum, kl 14.

Tipspromenader
Forskning. Tipspromenad i
Gamla Linköping till förmån
för diabetesforskning. Sam-
ling vid biljettkassan vid Folk-
parksteatern på Tunnbindare-
gatan 4, kl 11–15.

KVÄLLSTID LÖRDAG
Aktiviteter
Musik. L’Orient på Drottning-
gatan 18 ställer upp med ett
stort artistuppbåd i kväll: San-
na Carlstedt, Emelie Karlsson,
Aguson och Stormen och Re-
bellinor spelar, kl 18–03.
Musik. Grillafton med hemlig
artist på Dentusgrottan, Gre-
bo, kl 18.
Teater. Bygdespelet ”Presen-
ten” ges på Linneberga loge
(mellan Vårdsberg och Aske-
by), kl 19.
Musik. Ulf Lundell firar 40
år som artist och avslutar sin
stora sommarturné i Kungs-
trädgården, kl 20.
Musik. MaidaVale och Swamp
spelar på the Crypt, Ågatan
57, kl 20.

Öppettider
Bad. Simhallen. Kl 8.30–18
(lör-sön).
Ljungsbro simhall.
Kl 10–14.30.
Valkebobadet. Sista helgen
för säsongen i Vikingstad,
kl 10–18.
Östergötlands museum.
Kl 11–16 (lör-sön).
Flygvapenmuseet.
Kl 11–17 (lör-sön).
Gamla Linköping. Infomaga-
sinet, kl 11–16. Curmanska
magasinet, kl 11–16. Grafiska
museet, kl 11–17. Fenomen-
magasinet, kl 10–16 (lör-sön).
Slotts- och domkyrkomuse-

et. Kl 12–16 (lör-sön).
Ekenäs slott. Guidade vis-
ningar kl 12, 13.30 och kl 15.
Slottskaféet , kl 11.30–16.30.
Löfstad slott. Visningar kl 12,
13.30 och 15 (lör-sön).
Bjärka-Säby slott. Slottska-
féet, kl 10–17 (lör-sön).
Museihuset. Vid Ljungs väs-
tra bro, riksväg 34, med vete-
ranbåtar, modelltåg, leksaks/
modellbilar och nutidsleksa-
ker, kl 9–18 (lör–sön)

Mat
Servicehus. Ungnstekt pink-
lax, hollandaisesås, potatis
och grönsaker.

DAGTID SÖNDAG

Aktiviteter
Motionslopp på cykel. Roxen
Runt med start och mål i Tall-
boda, vid motorvägsöverfar-
ten (Gränsliden). Första grup-
pen startar kl 9.
Bakluckeloppis. Vid Bergs
slussar, kl 10–15.
Idrottsnostalgi. Idrottsmu-
seet i Vidingsjö med ”Rekord-
Magasinet i våra hjärtan”,
Stjärnrummet med personliga
saker från östgötska idrotts-
profiler, kl 10–14.
Loppis. På 3 Gårdar (Ågår-
den, Storgården och Brånstad)
i Gammalkil, kl 11–15. Fika
med hembakat bröd i trädgår-
den och passa på att besöka
öppen trädgård i Brånstad.
Modeller. Medlemmar ur In-
ternational Plastic Modellers’
Society bygger flygplansmo-
deller i plast på Flygvapen-
museum, kl 11–17.
Loppis. I trädgården på Ro-
nald McDonalds hus med fisk-
damm, ansikstsmålning m m,
kl 11–15.
Hälsodag. På Tallbovallen,
Tallboda, kl 11–15. Invigning
av landshövding Elisabeth
Nilsson, Blossom Tainton hål-
ler i trådarna, prova på mo-

tion, linedance, gymnastik och
testa bordhockey med Kim
Martin.
Teater. Bygdespelet ”Branden
i Broo” spelas vid Vårdnäs
hembygdsgård, kl 14. Kon-
takt: 0767-61 60 50.
Stadsodling. Arkeologer från
Statens historiska museer hål-
ler föredrag om stadsodlingar
från medeltiden, kl 13 och
kl 15 i Naturcentrum, Träd-
gårdsföreningen. Därefter
visar trädgårdsmästare Klas
Schlichting en rekonstruerad
stadsodling som bygger på
resultaten från kvarteret
Eddan.
Visning. Av Fornhemmet,
Bjärka Säby, kl 13–15.30.
Teater. Kulturaktörerna ger
”Söderkåkar” i Landeryds
hembygspark, kl 15.
Barnteater. I Ljungs slott ger
Kvartersteatern ”Grevinnans
försvunna brev”, kl 15.
Fokmusik. Linköpingsstäm-
man avslutas i Gamla Lin-
köping med allspel, kl 12,
och uppspelningar med start
13.30–15 vid dansbanan.
Loppis. I Slaka djurhem,
kl 15–17.
Visning. Sista chansen för sä-
songen att höra guiderna be-
rätta om ”Bjärka-Säby genom
tiderna” i Nya slottet i Bjärka-
Säby, kl 16.
Loppis. Vid Tomaskyrkan, Re-
krytgatan 1, kl 15–17.30.

Vernissage
Konst. Adrian Pettersson vi-
sar utställningen ”Mitt sätt att
bli Rik” på Östergötlands mu-
seum. Konstkonsulent Lena
Wiklund inviger i Lilla galle-
riet, kl 14.

Tipspromenader
Malmslätt. Vid Hellgrensha-
gen, kl 10–12.
Landeryd. Kaffe, våfflor, lot-
terier och loppisboden öppen
i hembygdsparken, kl 10–13.

Gamla Linköping. Samling
vid kuren vid Kapellplan,
kl 10–13.
Vidingsjö. Vid motionscen-
trum, kl 10–13.
Ljungsbro. Start vid båten
Albertina vid Malforsbron,
kl 10–12.

KVÄLLSTID SÖNDAG
Aktiviteter
Linedance. I Landerydsgår-
den, kl 17–20.
Provsjungning. Drop in för
Linköpings gosskör i Maria-
gården, Johannelund,
kl 17–18.
Squaredans. Gratis prov-
lektion för nybörjare på
Åbylundsgatan 52, kl 18–20.
Musik i sommarkväll. Med
KFUM-kören från Norrköping
i Missionskyrkan, Drottning-
gatan 22, kl 18.
Dans. Casanovas spelar upp
till dans i Ljungsbro Folkets
park, kl 18.
Gudstjänst. Med poptema och
projektkör i Tomaskyrkan,
Rekrytgatan 1, kl 18.
Sinnesrogudstjänst. Med Da-
niel Byström, piano, och Lotta
Jacobsson, sång, i domkyr-
kan, kl 18.

Övrigt
AA. Anonyma alkoholister
Linköping. För info om mö-
testider, kontaktsamtal m m
0721-84 91 17.
ACA. Självhjälpsgrupp för dig
som vuxit upp under strörda
förhållanden, Ansgarskyrkan,
Hjälmgatan 17, kl 18–19.30.

Mat
Servicehus. Biff à la Lind-
ström, sås, potatis och grön-
saker.

Mejla tips
. . . till evenemang@corren.se
senast två dagar före önskad
publicering.

Nytt cykel-
ställ ska lösa
platsbrist
Linköping
Den som någon gång
besökt sjukhusområdet
i Linköping vet att det
kryllar av cyklar. Men nu
har Region Östergötland
hittat en lösning på pro-
blemet – cykelställ i två
våningar.

RegionÖstergötlandvill gär-
na att anställda och studen-
ter –och kanske även till-
räckligt friskapatienter– tar
cykeln till Universitetssjuk-
huset.
Det är bra för hälsan och

minskar den redan besvärli-
ga biltrafiken.
Det är bara ett problem:

Det råder brist på cykelpar-
keringar. Problemet har bli-
vit ännustörreunderdenpå-
gående ombyggnationen.

Föratt inågonmånunder-
lätta för cyklister har Region
Östergötland satt upp cykel-
ställ i två våningar för att ut-
nyttja den begränsade ytan
så effektivt sommöjligt. Ge-
nomen fiffig lösning staplas
helt enkelt cyklarna på var-
andra.
– Det här är en möjlighet

för oss att erbjuda attrakti-
va cykelparkeringarnära en-
tréerna. Vi har fått positiv re-
spons, säger Carl Melin, fast-
ighetskoordinatorpåRegion
Östergötland.

Utanför entrén till medicin-
ska fakulteten möter vi Ma-
lin Rendahl sompluggar till
läkare. Hon gillar det nya cy-
kelstället.
– Jag tycker det är ganska

innovativt. Förstagångenvar

det lite krångligt. Det tog en
stund innan jag förstodme-
kanismen.
Correns utsände, som sak-

nar teknisk begåvning, kun-

de utan större svårigheter få
upp sin cykel på stället. Det
var bara att dra ut plåtlådan,
rulla upp cykeln på stället,
fälla upp och skjuta in. Nå-

gon större muskelstyrka
krävdes inte.
– Det är en hydrauliklös-

ningsomgördetganska lätt,
intygar CarlMelin.

Fredrik Quist
fredrik.quist@corren.se

Fotnot: Se ett inslag om cykel-
stället på 24Corren.

Yteffektivt. Cykelställ i två våningar på sjukhusområdet. Foto: Mikael Svensson


