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dagar efiter tillkiinnagtuan-

tackte den

detattUlla Bastadtull-

entr6n. Enligt
den uppdateras
och spegla utr
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sim planer ftir ltircta sunmarcn i ttidgirdarna.
Den ittonde
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Nornrikens trddgirdar for
sisongen. Di triidgirdarna
5r under arbete vdljer [illa Bistad att ha gratis entr6
hela sommaren2013.
Nu ska det ska stddas
upp, det ska putsas till och
hela omridet ska stdllas om

-

till enutveclding

de

ndrmas-

te tio iren. Det flr det ena,
siiger Bo Nfuson, projektledare ftir Nomrikens trddgtrdar, pi presskonferensen.
- Det andra, som dr det allra vikligaste, ir att vi vill att

hela bygden nu kommer
hit och bildar sig en egerr
uppfattning.

vara minst lika bra som tidigare, sdger Carsten Johans-

son, delSgare i Iilla Bistad
och huvudansvarig for drif-

ten avtrddgiirdama.
Man har dock rensat i trddgirdarna och krirt bort sto-

ra mdngder sladp

Biuder in

under

viren.

Under premi5rhelgen 8-9
juni bjuder Lilla Bistad dlirf6r pi minimarathon och
teater f<ir de smi, utstiillning, boklansering, tredg5rdshistorisk vandring och
mer. Pi sondagen den 9 juni
klockan 13 blir det dessut-

om underhillning av Hasse
Andersson.
Men perfekt skick pi trdd-

girdarna ska besokaren
enligt Lilla Bistad inte forviinta sig.

- Ambitionen

den 5r inte att vi ska gora
trldgird pi kefina miinader. Det 5r totalt
omojligt. Ddremot ska det
en botanisk

f<ir

triidgir-

Vissa byggnader har

meteriniparken.
grindarna

har dock redan mdts av
protester.

Steg f6r steg
Erik Paulsson har sin syn pi
utvecklingen av Nomdken.
--Vi tar det steg frir steg
framit. Varje tid har sitt och

vi mflste fornya

till

oss. Vissa

fj:: Vi frAgar...

nigotfolk tycker om och vill komma och
att det iir

titta pi.
Planprocessen kommer att
ta ling tid. Han rliknar med
fem till tio &r innan en entre-

prencirsby och annan byggnation kan blir verklighet.
- Men vi kommer att fortsdtta. Det finns bara en vdg
och det

milats, Iiksom Gustaf Kraitz
berrimda grindar, som ocksi harflynas nigra hundra

Flytten av
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drframit, uppit, kva-

litativt och gladjespridande.
Iilla Bistad lAgger nu ocksi fullt krut pi att locka in

befolkningen

g-easrrt:1+FfpF

datering av Facebook, hemsida, isiktsformuldr, ny skylt
och utskick av tidning.
Man upprepar ocksi inbjudan till befolkningen att del-

i de arbetsgrupper som
drogs i ging 2011 och som
nu nystartar.
ta

Fotnot.
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Vad tycker du som

verftsam entreplendr i

trldglrdarna om Lilla
B&stads planer?

& Tobias i[illquist, Gastronomistudio era 1O$:

Vi
gAr in pA femte stisongen htir

och det kdinns vdldigrt spdnnade nu. Det ska bli otroligt
roligt och vi ser fram emot
mycket positivt.

ffi Gustav Sundin, Bi6remilarna: Det kdnns jdttebra
och jag tror att det kommer
att blir vdldigt fint hdr framover. Det 2ir sA m6nga bra

mdnniskor som har s& mycket vilja och kdnsla for trddgArden som dr inblandade.

Lds mer pA wurw.

lillabastad.se

christin.andersson@lokallidningen.se

