
Linköpings Bokcafé

Linköpings Bokcafé var en ideell förening som sedan hösten 1990 drevs av 
ideella krafter. De hade en lokal på Östgötagatan 18 där vem som helst var 
välkommen in. Deras målsättning var att hålla lokal för "fattiga" föreningar och 
enskilda personer där de kunde träffas, hålla möten och bedriva 
kulturverksamhet. Deras policy var att det inte skulle kosta något extra för 
föreningarna att använda lokalen utöver den betalade medlemsavgiften. 
Linköpings Bokcafé ville sprida kultur och bildning genom att man på bokcaféet 
kunde köpa böcker till starkt reducerade priser. Bokcaféet var en knutpunkt för 
folk av alla slag och med många olika intressen. Enligt en tidningsnotis i Corren 
20/1 1999 kan man läsa: Efter mer än 15 aktiva år går Linköpings Bokcafé i 
graven. Alla krossade rutor och brist på pengar blev för mycket för föreningen. 
Bokcaféet på Östgötagatan har blivit en institution under åren. Där har många 
hittat böcker som varken funnits i bibliotek eller i butik. Långa perioder har det 
varit caféets huvudsakliga uppgift. Den 15 januari 1999 beslöts nedläggningen 
av caféet som hade ett 40-tal enskilda medlemmar vid sidan av de anslutna 
föreningarna.
I medlemsbladet "Husmånen" nr 4 april 1982 kan man läsa att Linköpings 
Bokcafé blir Linköpings bokcafé föreningen huset. Det nyförlovade paret 
Linköpings bokcafé och Föreningen Huset ingick söndagen den 21 mars 1982 
äktenskap med varandra. Vigselförrättare var Bokcaféets årsmöte och vittnen 
var  årsmötesdeltagarna. För att klara ekonomin bestämde sig paret för att ta ut 
en medlemsavgift varje år om 75:- för den som arbetar och tjänar pengar, medan 
de som inte arbetar bara behöver betala 50:-. Det nya paret ska ge ut tidningen 
Husmånen som kom med som hemgift till boet. En förutsättning för 
sammanslagningen var att en av föreningarna lades ner och att verksamheten 
flyttades över till den andra. Det mest praktiska enligt både Bokcaféet och Huset 
var att låta Bokcaféet leva kvar. Därför beslöt föreningen Huset på årsmötet den 
17 mars att upplösa verksamheten och flytta över den till bokcaféet.
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