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Satsning på en 
koldioxidneutral 
kommun

FRÅN 
LINKÖPING 
TILL 
HOLLYWOOD
Robin Kahlbom och hans  
kollegor bygger filmdrönare

Nytt medborgar-
kontor i Berga
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Linköping ska bli koldioxidneutralt till 2025. Det är ett ambitiöst mål 
som inspirerar såväl andra svenska städer som andra länder.
 
Linköping har sedan några år tillbaka ett samarbete med Song 
Cong, en stad i Vietnam. De har under den tiden fått lära sig mer 
om hur Linköpings kommun, tillsammans med medborgare och fö-
retagare, arbetar för att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping 
till 2025. Denna kunskap och inspiration har lett till att de nu satt 
upp målet att Song Cong ska bli Vietnams mest miljövänliga stad. 
Den kunskapsspridningen är något att vara ofantligt stolt över som 
Linköpingsbo.
 
Samtidigt innebär Linköpings ambitioner om att vara ett föredöme 
i miljö- och klimatarbetet ett stort åtagande som kräver intensivt 
arbete i hela kommunen. Men det är i tuffa utmaningar och mål 
som också de spännande nya lösningarna finns.
 
Jag tänker också på hur viktig roll skolan spelar. Jag minns från 
min egen tid i skolan hur vi fick lära oss mer om hur miljöförstöring 
påverkar jordens klimat, när vi genomförde skräpplockardagar 
och andra liknande aktiviteter. Och jag ser nu mina egna barn som 
kommer hem med nya kunskaper om hur vi som familj kan leva mer 
miljövänligt.
 
Jag besöker företag ute i Mjärdevi. Den trend som vi ser med ökad 
teknikutveckling, som leder till automation i fler produkter, som 

också leder till mindre bränsleförbrukning i bilar och transporter är 
glädjande och stärker tilltron till en miljömässigt bättre framtid.
 
Linköping och Sverige är ledande på lösningar för klimatneutralitet 
och det innebär också att vi kommer att få fram nya företag och ny 
tillväxt. Genom hårt arbete för att nå målet om ett koldioxidneutralt 
Linköping 2025 är jag övertygad om att vi kommer att få en stad 
med ännu renare luft och miljö. En stad som vi inte bara med gott 
samvete utan med stolthet kan 
lämna över till våra barn och 
barnbarn.
 

:

 

Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommun-

styrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill 

 stimulera till kontakt mellan Linköpingborna och 

deras förtroendevalda.

Det är också möjligt att gå in på 

www.linkoping.se/dialog och läsa Dialog. 

Adress: Tidningen Dialog, 

Kommunledningskontoret,                      

Linköpings kommun, 581 81 Linköping 

Tryck: Forssa Print AB 

Distribution: Dialog delas ut av Swepress 

Lokalpost. Om du inte fått  tidningen, ring  

23 80 65 eller e-posta distribution@swepressdr.se 

samt uppge namn och adress. 

Dialog på CD: Dialog finns inläst på CD för syn-

skadade och för dem som har svårt att läsa tryckta 

texter. Kontakta Regionbibliotek Östergötland, 

Lena Udd, 010-103 93 20 vid intresse.

Utgivning 2016:   
Nr 1: 23 mars, Nr 2: 8 juni,    

Nr 3: 28 september, Nr 4: 7 december.

Redaktionskommitté:  
Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd.    

Det ena består av gruppledarna för samtliga 

politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra  

av tjänstemän från kommunorganisationen.       

Ansvarig utgivare: 
Claes Lundkvist, 20 64 77  

Redaktör:  
Per Conning, journalist, 20 64 20 

Lottie Molin, journalist, 20 71 37                      

Monika Magnusson, layout/redigering, 20 68 58
 

Kontakta redaktionen per e-post: 
förnamn.efternamn@linkoping.se

På omslaget: 
Robin Kahlbom, vd för Intuitive Aerial

Foto: Staffan Gustavsson      
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Ledare

Tuffa utmaningar ger spännande lösningar

Helena Balthammar (S)
Borgmästare
0725-82 80 69
förnamn.efternamn@linkoping.se

Foto: Oskar Lürén
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Linköpings kommuns preliminära bok-
slut för 2015 visar på ett överskott på 
190 miljoner kronor. De flesta nämnder 
håller sin budget. 

Särskilt positivt är att utbetalning-
arna av ekonomiskt bistånd minskar för 
första gången på flera år. Fler Linkö-
pingsbor har fått jobb och egen försörj-
ning.

Kommunen har en välskött och stark 

ekonomi med en låg skattesats. Bok-
slutsresultaten har varit goda, solidite-
ten god och investeringarna har kunnat 
finansieras med egna skattemedel. 
Kommunen har inga lån och Linköping 
är en av få kommuner som kunnat göra 
så stor avsättning för framtida pensio-
ner. Omsättningen för Linköpings kom-
mun var knappt nio miljarder kronor 
2015.

– Kommunens starka ekonomiska 
utgångsläge behövs för att kunna möta 
de utmaningar och större investeringar 
som Linköping har framför sig och som 
kommer att vara nödvändiga för att 
skapa en mer sammanhållen stad, säger 
kommunstyrelsens ordförande Kristina 
Edlund (S).

Nu finns det en ny möjlighet att 
lämna idéer och förslag till Lin-
köpings kommun. Det tidigare 
så kallade medborgarförslaget 
har ersatts av Linköpingsför-
slaget. 

– Fler har nu chansen att komma 
med förslag på hur Linköping blir en 
ännu bättre kommun. Delaktigheten 
och öppenheten ökar då alla kan se 
vilka förslag som kommit in, säger kom-
munfullmäktiges ordförande Helena 
Balthammar (S).

Ett Linköpingsförslag är en idé eller 
ett förslag från dig som bor i kommu-
nen eller som berörs av kommunens 
verksamhet. Förslaget publiceras på 
webbplatsen linkoping.se så att andra 
kan stödja och kommentera det.

Alla kan lämna ett Linköpingsför-
slag – och även rösta och kommentera 

– oavsett hur gammal du är eller var du 
bor. Alla kan även följa Linköpingsför-
slagets gång på linkoping.se. Där kan 
till exempel förtroendevalda och tjäns-
temän se vilka frågor som engagerar 
allmänheten. 

Förslaget ska handla om kommunens 
verksamhet. Dit hör till exempel stads-
planering, miljö, turism, näringsliv, 
socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg 
och skola samt kultur- och fritidsverk-
samhet.

Du kan kommentera och rösta på ett 
publicerat förslag under 60 dagar. De 
förslag som under denna tid har fått 

100 röster eller fler lämnas till ansvarig 
förvaltning eller nämnd för handlägg-
ning och ställningstagande. Om försla-
get har fått färre än 100 röster lämnas 
det utan åtgärd. Men de förtroende-
valda kan föra även dessa förslag vidare.

När de 60 dagarna har gått ligger 
förslaget kvar på webben så att andra 
intresserade kan läsa det. Det går också 
att se hur långt i processen förslaget har 
kommit, och om förvaltningen eller 
nämnden har tagit ställning till det.

På www.linkoping.se hittar du mer  
information.

Nytt namn och 
nya webbplatser

Nytt sätt 
att ge 
förslag

Aktivitetshus 
i Skäggetorp

Starkt bokslut för 2015

 

Arenabolaget och Visit Linköping har blivit Visit Linköping & Co – Linköpings 
besöksnäringsbolag. Bolaget har lanserat en ny logotyp. Två nya webb-
platser lanseras dessutom under våren på adresserna visitlinkoping.se och 
konsertkongress.se
   Visit Linköping & Co ansvarar för marknadsföring och utveckling av Linkö-
ping som besöks-, evenemangs-, och mötesdestination. Målsättningen är 
att Linköping år 2030 ska vara en av Sveriges tre främsta eventstäder inom 
områdena kunskap och innovation, kultur och hälsa, nöje samt idrott.

Under 2015 påbörjades 2 308 lägenheter i Linköping. Det är det högsta anta-
let påbörjade lägenheter under ett enskilt år i Linköpings historia. Preliminärt 
färdigställdes 854 lägenheter. Av dessa var 284 småhus och 570 lägenheter 
i flerbostadshus. Statistiken har sammanställts av Statistik och utredningar i 
Linköpings kommun.
   Även bostäder i småhus definieras som lägenheter. Flerbostadshus definie-
ras som bostadsbyggnader som innehåller tre eller flera lägenheter inklusive 
loftgångshus.

Linköpings kommun ska bygga ett nytt, modernt 
allaktivitetshus i Skäggetorp. Huset ska erbjuda 
aktiviteter för alla åldrar. Det blir bibliotek och 
möjligheter att bland annat spela teater, spela in 
musik, utöva dans och e-sport. 
   Verksamheten ska tas fram i dialog med dem 
som bor och verkar i Skäggetorp, med förenings-
liv, eldsjälar och anställda. Verksamheten ska 
också kunna samverka med Skäggetorpsskolan. 
Byggandet beräknas starta i höst och vara klart 
sommaren 2018.
 

Linköpings kommun hamnar på sjunde plats när 
Sveriges television rankar landets kommuner efter 
hur stor andel av befolkningen över 80 år som bor 
på äldreboende. Resultatet ska ge en bild av hur 
generös en kommun är när det gäller platser på 
äldreboende. Linköpings kommun har andelen 
18,8 procent, medan genomsnittet i landet ligger 
på cirka 13 procent. Högst upp i listan ligger Ljus-
narsberg med 26,3 procent.

personer gillar Linköpings kommun på
Facebook vid Dialogs pressläggning.  
Du hittar kommunens sida på www.
facebook.com/linkopingskommun

12 779

Så mycket byggs 
det i Linköping

Hög placering 
i äldreranking

Vid årsskiftet bodde 152 966 personer 
i Linköpings kommun. Det är en ökning 
med 1 085 personer jämfört med året 
innan, enligt Statistik och utredningar.
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Så beskriver Linköpings miljökommunalråd Nils Hillerbrand (MP) arbetet med att nå klimatmålet som 
klimatmötet i Paris enades om: att den globala ökningen av temperaturen inte ska gå över två grader 

och att strävan är att begränsa den till 1,5 grader.

F
örhandlingarna vid kli-
matmötet i Paris i decem-
ber förra året gick bra.  
Vi fick ett internationellt 
avtal och det är naturligt-
vis viktigt. Vi kan dock 
inte räkna med att varje 
enskilt land snabbt kan 
göra stora åtgärder.

Det är på lokal nivå mycket av det 
praktiska handlandet måste ske, anser 
Nils Hillerbrand. Lokalt blir det ofta 
konkret vad som kan göras – och man 
ser resultaten.

 – När städer gör åtaganden och lever 
upp till dem sprider det sig som ringar 
på vattnet. Vi lär av varandra. Det gäl-
ler såväl kunskaper som tänkande och 
attityder. Jag tror på kedjereaktioner.

Linköpings kommun var tidigt ute 
med ett ambitiöst klimatmål. 2011 tog 
ett enigt kommunfullmäktige beslut 
om att Linköping ska vara koldioxid- 
neutralt år 2025. För att nå målet 
arbetar kommunen och kommunens 
bolag på två sätt: insatser för att minska 
utsläppen av koldioxid och klimatkom-
pensation. De kommunala bolagen spe-
lar en viktig roll i klimatarbetet.

– Kommunen och bolagen har arbetat 
på bred front. Bland annat har vi satsat 
på energieffektivisering av fastigheter, 
byggt ut fjärrvärme och fjärrkyla, infört 
Gröna påsen för att ta vara på hushål-
lens matavfall, infört biogas, beskriver 
Nils Hillerbrand. 

Övriga åtgärder är bland annat:
· Utbyggnad av gång- och cykelvägar
·  Sänkta hastigheter för biltrafiken för  
 att minska klimat- och miljöpåverkan
·  Ställt vassare klimat- och miljökrav  
 vid upphandling, exempelvis av skol- 
 skjutsar, livsmedel och byggnation av  
 verksamhetslokaler
·  Startat byte av gatubelysning till   
 LED-lampor
·  Upphandlat biogasdriven bilpool som  
 är öppen både för kommunens med- 
 arbetare och allmänheten
·  Ställt om gratisparkeringar till boen- 
 deparkeringar och skapat nya pend- 
 larparkeringar
·  Genomfört stimulansåtgärder för att  
 öka installationen av solceller hos   
 fastighetsägare 
·  Klimatkompensation av tjänsteresor  
 med bil och flyg genom en klimat-  

 avgift, som används för att finansiera  
 åtgärder för att minska klimatpåver- 
 kan.
·  Införa Grön resplan

Grön resplan innehåller bland annat 
tjänstecyklar, kort för att resa kollektivt 
och resfria mötesformer. Syftet är att 
både tjänsteresor och resor till och från 
jobbet ska ske med så liten klimatpåver-
kan som möjligt.

Det räcker dock inte med vad de kom-
munanställda gör. 

– Vad kommunen och våra bolag gör 
är betydelsefullt. Den verkliga fram-
gången når vi dock tillsammans med 
andra. Arbetsgivare, företag, organi-
sationer, föreningar och inte minst 
alla enskilda Linköpingsbor. Vi vill 
underlätta för att göra klimatsmarta 
val, genom att bland annat fortsätta 
att bygga ut gång- och cykelbanor, 
utveckla gatunätet så det gynnar kol-
lektivtrafiken, bygga laddstolpar för 
elbilar, erbjuda rådgivning för den som 
vill ha solceller på sitt hus, planera och 
bygga hållbart i nya bostadsområden, 
som Vallastaden. 

För att nå klimatmålet krävs också 

kräver lokal handling

 GLOBALT 
PROBLEM

DIALOG | TEMA KLIMAT OCH MILJÖ

Miljökommunalråd Nils Hillerbrand (MP) ser gärna fler solceller 
på våra fastigheter.
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Det handlade inte om att sluta 
röka eller börja träna. Inte om 
att gå ner i vikt. Peters nyårs-
löfte var något helt annat: att 
minska sina utsläpp av koldi-
oxid. 

E
genföretagaren och trebarns-
pappan Peter Henriksson, 47 
år från Linköping, bestämde 
sig för att göra tre saker: köra 
mindre bil och istället åka 
buss, cykel och tåg. Sluta 
äta kött och fisk. Dra ner på 

konsumtionen rent allmänt.
– Som alla andra har jag tagit del av 

larmrapporterna om klimatet och jag 
har funderat mycket på det. När man har 
barn tänker man ju på hur framtiden ska 
bli för dem.

Peter beskriver sig som en person som 
är som folk är mest. Samhällsintresset 
har alltid funnits där, men han är inte 
politiskt aktiv. Genom sitt jobb inom 
marknadsföring och kommunikation har 
han dock kommit i nära kontakt med kli-
matfrågorna och ökat sin kunskap.

– Om jag skulle göra detta ville jag veta 
hur mycket mina utsläpp minskade. Mät-
ning är spännande, att få resultat svart 

på vitt. Jag använder klimatkontot.se för 
att räkna på mina utsläpp.

Åtta ton per år. Så mycket koldioxid 
genererar svensken i genomsnitt. Peters 
mål är att komma ner till hälften av det 
under 2016, utan att byta liv helt och 
hållet. Det har inte varit särskilt svårt, 
tycker han. Det handlar mycket om att 
bli medveten om hur olika val påverkar 
och att göra medvetna val.

Mat och vanor
– Jag saknar inte köttet. Sedan nyår har 
jag ätit en halv kycklingfilé. Men mat är 
ett känsligt ämne och matvanor är svåra 
att ändra. Det är inte nödvändigt att äta 
helt och hållet vegetariskt om man inte 
vill. Att dra ner på köttet gör också skill-
nad. Allt fler äter mer vegetariskt med 
litet kött som tillbehör.

Peter har en 19-åring, en 15-åring och 
en 10-åring hemma.

– De kan självklart äta kött om de vill. 
Jag gör ingen stor grej av det och tvingar 
dem inte. Men vi pratar om det och jag 
märker att det finns ett intresse hos dem.

Resan – en utmaning
Cykla och åka buss till vardags är inga 
problem för Peter, men resandet är ändå 
en utmaning. Barnen behöver skjuts till 
aktiviteter, ibland behöver han resa i 
jobbet och resor är ett sätt att semestra 
tillsammans i familjen.

 Receptet för att begränsa utsläppen 
från bil är biogasbil som finns i famil-
jen sedan två år, cykla och åka buss 
mer och åka tåg så mycket som möjligt 
vid längre resor. Trots det så blir det 
några utvalda flygresor även i det nya 
livet – då är det klimatkompensation 
som gäller. Alltså att bidra ekonomiskt 
till olika klimatprojekt.

Flera steg
Peter vill gärna inspirera andra – men 
han vill absolut inte ”missionera”.

– Jag vill inte sätta mig på höga 
hästar, jag vill se vad jag kan påverka 
genom mina val. Det handlar inte om 
att göra allt eller inget, utan om att 
många människor tar flera små steg för 
att förändra. Då leder det till föränd-
ring. Självklart måste det också hända 
saker i samhället i stort, som driver på 
utvecklingen.

 Nyårslöftet som började som ett pro-
jekt har mer och mer övergått till att bli 
en livsstil. Vad blir då nästa steg?

 – När det blir dags att byta bil kanske 
det är dags att ta ett steg till och övergå 
till elbil. 

Vill du veta mer?
Läs om klimatarbetet på kommunens 
webbplats linkoping.se/co2

!

Vill du veta mer?
Följ Peters nyårslöfte på hans blogg 
http://femtioprocentnu.blogspot.se/
På www.klimatkontot.se/ kan du 
testa din påverkan på klimatet.

!

Peter gav ett klimatlöfte

TEXT EVA-LOTTIE MOLIN  FOTO  GÖRAN BILLESON

förändring av våra levnadsvanor – vil-
ket i sin tur innebär att vi måste tänka 
utanför den berömda boxen.

– Kommunen har olika projekt och 
kampanjer för att påverka beteenden. 
Till exempel ”Smarta resan – ett medve-
tet val.” En aktivitet i Smarta resan var 
att vi under en period erbjöd busskort 
i några stadsdelar till den som lät bilen 
stå och busspendlade till jobbet. Det 
är lätt att göra saker av gammal vana. 
Ibland blir man förvånad över hur lätt 
det går att göra på ett nytt sätt, säger 
Nils Hillerbrand.

Positiv uppmuntran
En aktuell kampanj är Hållbara kvar-
teren i Lambohov. Den går ut på att 
genom positiv uppmuntran få männis-
kor att bli medvetna om sina beteenden 
och göra klokare val. Det handlar om 
att skippa pekpinnarna och i stället ta 
fasta på den goda vilja som många har 
för att leva hållbart.

Gröna påsen är ett exempel på att det 
inte behöver vara krävande att ändra 
sitt beteende. Med en liten insats nåd-
des stora resultat.  

Svenska folkets köttätande har ökat 
och det är väl belagt att köttproduktio-
nen orsakar stora utsläpp av koldioxid.

– Det är inte meningen att tvinga 
någon att bli vegetarian, men det är 
inte så svårt att dra ner på köttet som 
vi kanske tror. Även här handlar det 
mycket om att bli medveten om sina 
vanor. 

Teknikutvecklingen är viktig för 
att hållbara energislag långsiktigt ska 
ersätta de fossila.

– När det gäller vindkraften så har 
nyare vindkraftverk större kapacitet. 
Inom solkraftsområdet sker en enorm 
utveckling. 2015 var ett rekordår för 
förnyelsebar energi.

Med i budgeten
Linköpings kommun prioriterar kol-
dioxidmålet högt i sin budget. Fem 
miljoner kronor per år ska användas till 
klimatåtgärder som solel, utbildnings-
insatser och energieffektiviseringar. 28 
miljoner kronor ska användas till det 
övergripande klimat- och miljöarbetet, 
till exempel tillsyn av vatten och mark, 
och arbetet för en giftfri miljö. En stor 

satsning på 100 miljoner ska göras för 
att investera i förnyelsebar energi.

En annan stor satsning är samord-
nade varutransporter. Kortfattat inne-
bär det ett ställe som samordnar alla 
varutransporter till kommunens skolor, 
förskolor, vårdboenden etc i stället för 
att varje leverantör kör själv. Centralen 
kommer att kunna sänka utsläppen 
av koldioxid med upp till 50 procent. 
Förberedelsearbetet har börjat, men det 
kommer att dröja ett par år innan det 
blir verklighet.

– Klimatet är vår stora ödesfråga. Det 
är ett faktum som inte går att förneka. 
Utsläppen av koldioxid är ett hot, 
liksom växthusgasen metan. Musik-
hjälpen ökade medvetenheten om 
att människor redan flyr på grund av 
klimatkatastrofer, både översvämningar 
och torka. Det angår oss alla och vi har 
alla ett ansvar. Det är allvarligt – men 
det går att göra något. Och det gör vi i 
Linköping!

Nils Hillerbrand menar att alla har ett ansvar för klimatfrågan.

Peter Henriksson
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Klimatet är vår tids stora 
ödesfråga. Insatser krävs på 
alla nivåer: lokalt, nationellt, 
internationellt. 

I Linköping har bilåkandet 
tyvärr ökat. Bilåkandet måste 
minska, cykling och kollektiv-
trafik öka för att nå målet. Det 
behövs bland annat fler cykel-
banor, prioritering av trafikljus, 
anpassad infrastruktur som 
passar bland annat elcyklar, ex-
presstråk för cyklar och säkra 
promenadvägar. Kollektivtrafi-
ken är regionens ansvar, men 
kommunen kan göra insatser 

för ett ökat kollektivresande. 
För att få ner biltrafiken i city, 
vilket Linköpingsborna vill, bor-
de man kunna parkera längre ut 
och sen ta buss eller hyrcykel. 
Animalieproduktionen innebär 
stor klimatpåverkan. Alla måste 
inte bli vegetarianer, men äta 
mindre kött är bra både för mil-
jön och hälsan. Kommunen kan 
införa en köttfri dag i veckan el-
ler dryga ut kött med baljväxter. 
Energieffektivisering i bostäder 
måste fortsätta. Ledlampor kan 
användas i gatubelysningen. En 
viktig uppgift för kommunen är 
kommunikation till medborgare 
och andra för att påverka vad 
man gör i vardagen.

Sverigedemokraterna ser det 
som viktigt att Linköping är en 
kommun som arbetar hårt för 
att nå sina miljöpolitiska mål. 

Samtidigt är det viktigt att inte 
förivra sig och ta förhastade 
beslut som kan slå tillbaka mot 
kommuninvånarna. Sveri-
gedemokraterna vill gärna 
se miljöpolitiska förslag som 
uppmuntrar privatpersoner, 
företag och organisationer att 
ta ett miljöansvar i kommunen. 
Tvingande förslag, exempel-
vis trängselskatt som finns i 
större kommuner i Sverige, 

är däremot ett fenomen vi 
kraftigt kommer motsätta oss i 
Linköping om frågan skulle bli 
aktuell. Vi sverigedemokrater 
ser mycket kritiskt på den po-
litiska majoritetens plan på att 
starta upp ett nytt kommunalt 
bolag med fokus på vindkraft, 
då energislaget är olönsamt i 
dagsläget. I vår kommun finns 
redan en fantastisk kompetens 
i allmänhet när det kommer 
till miljöteknik, och i synner-
het i det kommunala bolaget 
Tekniska verken. Vi vill hellre 
satsa på att understödja Tek-
niska verkens goda arbete än 
att starta upp ett nytt riskfyllt 
vindkraftsprojekt.

Vänsterpartiet anser att vi 
måste höja blicken – klimatfrå-
gan handlar om hela världen. 

Det handlar om större perspek-
tiv än att få ner energiförbruk-
ningen i Linköping. Vi ansluter 
oss till kommunens mål om 
koldioxidneutralitet 2025, men 
anser att vi måste anlägga ett 
större perspektiv. Linköping 
är inte en isolerad ö i världen, 
vi hör ihop. Förnyelsebara 
energikällor är jätteviktigt. Två 
viktiga åtgärder för att nå bättre 
klimat och miljö är att få bort 
slit och slängtänkandet och be-
gränsa privatbilismen. Där kan 

kommunen göra en insats, till 
exempel genom att underlätta 
för second hand-marknaden, 
göra det möjligt att lämna in 
möbler till återvinning och 
samla in textil. Det skulle bidra 
till att minska den miljöfarliga 
bomullsproduktionen. För att 
minska bilismen och få bilfri in-
nerstad krävs bra kollektivtrafik, 
som bör vara avgiftsfri. Det är 
en regional fråga, men kommu-
nen kan trycka på. Linköping 
har stor landsbygd – då måste 
det finnas bra landsbygdstra-
fik. Nu dras den ner. Det är ett 
politiskt problem som kräver en 
politisk lösning.

Linköping ska vara en sam-
manhållen stad med fokus på 
hållbarhet. 

Inte minst är den ekologiska 
hållbarheten vägledande när vi 
skapar framtidens Linköping. 
Med sikte mot koldioxidneu-
tralitet 2025 har vi ökat takten i 
miljö- och klimatarbetet som nu 
bedrivs med full kraft inom alla 
verksamhetsområden.  
I budgeten för 2016-17 gör vi en 
historisk investering i förnybar 
energi. Det är en lika angelägen 
som nödvändig investering i 
en så bra framtid som möjligt 

för kommande generationers 
Linköpingsbor. Vi arbetar med 
att ställa tydliga och skarpa 
krav på miljö- och klimathänsyn 
i samband med upphandlingar. 
Vi har startat arbetet med en 
samordnad varudistribution, 
som kommer att minska de 
kommunala varutransporterna. 
Vallastaden är ytterligare ett 
exempel, där nytänkande inom 
hållbarhetsområdet kommer att 
inspirera andra kommuner runt 
om i Sverige och världen i deras 
klimatarbete. Det är några av 
de satsningar som kommer att 
bidra till kommunens högt upp-
satta mål. Jag är stolt över att 
Linköping tar täten och blir ett 
föredöme i klimatarbetet, både 
nationellt och internationellt.

Målet om koldioxidneutralitet 
var ett brett politiskt beslut, 
som alliansen tog initiativet 
till. 

Beslutet om koldioxidneutralitet 
baserades på att Linköping 
kommit långt i miljö- och klima-
tarbetet, som pågått i decen-
nier. Det finns många milstolpar 
här, satsningar som sticker 
ut: fjärrvärme, utbyggnad av 
kraftvärmeverket, biogas. Vårt 
systemtänkande gör oss unika 
– vi tar inte bara beslut om 
enskilda delar utan allt hänger 
ihop. Linköpings klimat- och 

miljöarbete har skett över 
partigränserna. Hela tiden har 
arbetet baserats på en självklar 
fördelning: politiken bestäm-
mer vad målet är, vad som 
ska göras. Duktiga tjänstemän 
avgör hur. Den principen för 
klimatpolitiken har vi hållit fast 
vid. Den nuvarande majoriteten 
håller på att vattna ur den på ett 
oroande sätt. Risken är att vi 
får kortsiktiga beslut som gäller 
för en mandatperiod i taget. 
Att starta ett olönsamt bolag 
för vindkraft vore helt fel. Vi vill 
fortsätta Linköpings ambitiösa 
klimatarbete och är beredda att 
investera för att nå målet – men 
det måste vara lönsamt och 
långsiktigt.

Det är viktigt att kommunen 
fortsätter att arbeta för att nå 
klimatmålen. Det ska ske med 
trovärdighet och ansvar. 

Bäst blir resultatet när per-
sonligt engagemang förenas 
med innovativt tänkande bland 
företagare, offentlig verksam-
het, civilsamhället med flera. Ett 
bra exempel är gröna påsen, 
som bygger på en innovativ idé 
och den enskilda människan 
som gör en insats.  Gör vi rätt 
för att uppnå klimatmålen, 
kan även arbetstillfällen och 
tillväxt skapas. Kommunen 

behöver bidra till att Tekniska 
verken och andra företag får 
ekonomiska muskler för att 
släppa loss innovationer inom 
miljö- och klimatområdet. De 
100 miljoner som kommunen 
satsar på klimatåtgärder skulle 
kunna användas betydlig mer 
effektivt och samtidigt skapa 
jobb och kunnande. Vindkraft 
är bra, men inget självändamål. 
Linköping har hyllats interna-
tionellt för sin spetskompetens 
när det gäller klimatlösningar 
och ska fortsätta vara ledande. 
Givetvis finns det många viktiga 
områden, som en väl utbyggd 
kollektivtrafik, välplacerade 
infartsparkeringar som under-
lättar för pendlare som bor på 
landet, med mera.

 Vi är oroade över miljöhoten 
och den globala uppvärm-
ningen. 

Samtidigt vill vi Liberaler inte 
tvinga på människor en viss 
livsstil. I första hand vill vi göra 
det lätt att göra rätt i vardagen.
Fler laddstolpar och lägre priser 
gör elbilar till ett mer attrak-
tivt alternativ för privatresor. 
Linköping ska också fortsätta 
utvecklas som cykelstad, så att 
de som inte behöver använda 
bilen kan lämna den hemma. 
Annan miljöteknik som solceller 
blir allt billigare och Linköping 

har redan kommit mycket långt 
när det gäller att dra nytta av 
solenergin.
Vår stad har stark teknikprofil 
som utvecklats tack vara vårt 
framgångsrika universitet och 
växande miljöteknikföretag. 
Genom att satsa på bättre 
näringslivsklimat och göra 
Linköping mer attraktivt blir det 
lättare för företagen att växa 
och rekrytera nya medarbetare. 
På så vis kan vi tackla klimatut-
maningarna samtidigt som fler 
kan få jobb.

Partiernas åsikter:

Socialdemokraterna
Kristina Edlund 

Liberalerna
Daniel Andersson 

Miljöpartiet
Nils Hillerbrand 

Moderaterna
Paul Lindvall 

Centerpartiet
Muharrem Demirok 

Sverigedemokraterna
Jonas Andersson

Kristdemokraterna
Andreas Ardenfors 

Vänsterpartiet
Jessica Eek

Linköping har Sveriges mest 
ambitiösa klimatmål. 

Vi siktar mot att bli koldioxid-
neutral stad 2025. Vi har sedan 
många år satsat på att förena 
hög tillväxt och utveckling med 
att ta ansvar för miljön. Vi är 
främst i Sverige på biogas och 
vi var mycket tidigt ute med 
fjärrvärme. Vi ersätter succes-
sivt traditionella olje-kolpannor 
med pannor där vi använder 
avfall för att bl a producera 
fjärrvärme. Vid planering av 
nya bostadsområden finns 
hållbarhet med redan från 

början. Vi moderater fortsät-
ter att ta ansvar för omfat-
tande klimatinvesteringar. Inom 
några år väntar de första stora 
satsningarna på ny och modern 
järnväg. Utöver de omfattande 
satsningar som redan sker, 
ger vi ytterligare 100 miljoner 
till Tekniska verken för att på-
skynda åtgärder som ger goda 
effekter för miljö och klimat. Det 
är bättre än att bilda ett vind-
kraftsbolag som riskerar att gå 
med förlust. Bra kollektivtrafik 
är en självklarhet. Utbyggnaden 
av cykelbanor ska fortsätta. Vi 
ser miljövinster med att ha en 
flygplats i Linköping.  Gröna 
företag bidrar till att vända 
miljöutmaningar till affärsmöj-
ligheter.

Kommunens klimatarbeteKommunens klimatarbete
Partiernas åsikter:
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I år genomförs cirka 50 guidningar. De 
började redan i mitten av februari och 
avslutas i oktober. Utbudet är brett och 
innehåller allt från fladdermussafari 
och svamputflykter till fågelguidningar 
och blomstervandringar. Den 20 juni 

hålls kommunens första helt tillgäng-
lighetsanpassade orkidéguidning i 
Kärna mosse. Denna guidning utgår 
från den spång som har byggts på det 
öppna kärret. 

På www.linkoping.se/natur hittar 

du hela programmet, som Linköpings 
kommun genomför tillsammans med 
föreningslivet.

Du kan även upptäcka Linköpings 
natur på egen hand. I boken ”Naturen i 
Linköping - en utflyktsguide” hittar du 
tips på områden som är värda ett besök. 
På www.linkoping.se/natur finns boken 
i pdf-format.

Om du har en smartphone kan du 
ladda ner appen ”Naturkartan.se-Lin-
köping”. Där hittar du information om 
intressanta besöksmål, friluftsanord-
ningar och aktuella naturnotiser. Du 
kan till exempel få uppdateringar om 
Linköpings kommuns fortsatta arbete 
för ökad tillgänglighet i naturen. Under 
2016 kommer detta att märkas i Sture-
fors, där Vistkärret ska få en tillgäng-
lighetsanpassad spång och målpunkt 
för bland annat fågelskådning. Andra 
naturområden som får ökad tillgänglig-
het är Vidingsjö och Vallaskogen.

Om du vill utforska tätortens ekmil-
jöer kan du få hjälp av foldern ”Upp-
täck Ekarnas stad – på cykel eller till 
fots”.  Där beskrivs ett urval av tätor-
tens mest värdefulla ekmiljöer. De är 
lätta att hitta till eftersom de ligger 
utmed skyltade ekstråk. Även denna 
folder hittar du på www.linkoping.se/
natur

Guidningar i naturen
Årets guidade turer i Linköpings natur är i full gång. I april kan du till exempel följa med på ormsafari 
och rödspovens dag, eller delta i ”jakten på den gömda bombmurklan”.

Skräp kan ge stopp

Så tycker 
vi om 
Linköping

Kiss, bajs och toalettpapper är 
det enda som ska spolas ner 
i toaletten. Trots det spolar vi 
i Linköping ner över 300 ton 
skräp i avloppet varje år.
Det går åt mycket energi och resurser 
för att ta hand om det skräp som ham-
nar i svenska toaletter. I hela landet 
får avloppen ta emot 7 000 ton skräp 

under ett år. Dit hör till exempel tam-
ponger, tops, våtservetter, trosskydd 
och hår. Även hushållspapper, bomull, 
tandtråd, flytande kemikalier, snus och 
läkemedel hamnar i toalettstolarna.

Skräpet kan orsaka stopp i avloppet 
hemma och även ställa till problem i 
ledningarna i gatorna. Det skräp som 
kommer till reningsverket i Linköping 
måste rensas bort innan vattnet kan 
börja renas. Skräpet samlas upp av ett 

rensgaller, körs till Gärstadverket, eldas 
upp och blir till fjärrvärme och el.

Det är lätt att göra rätt genom 
att enbart spola ner kiss, bajs och 
toalettpapper. Annat skräp kan ofta 
slängas i en papperskorg i badrummet. 
På det sättet hjälper du både dig själv, 
reningsverken och naturen.

På Tekniska verkens webbplats www.
tekniskaverken.se hittar du tips om hur 
du sorterar ditt avfall.

Åsikterna kommer från den årliga attitydundersökning 
som CMA Research har gjort på uppdrag av Linköpings 
kommun. De positiva omdömena är i klar majoritet,  
men det finns också kritiska åsikter.

Totalt har 503 personer i åldrarna 15-75 år intervjuats  
på telefon. I undersökningen har de svarande både fått 
kommentera påståenden och ge egna kommentarer. 
Några av resultaten:
•	 En	klar	majoritet	–	87	procent	–	instämmer	i		 	
 att Linköping är en attraktiv stad att bo i. 
 Drygt hälften  tycker att Linköping är en attrak-
 tiv stad för besök och shopping. Resultaten är 
 något högre än förra året.
•	De	allra	flesta	förknippar	Linköping	med	flygteknik		
 (97 procent), utbildning (96 procent), forskning 
 (91 procent) och högteknologi (90 procent).
•	 92	procent	känner	till	sloganen	”Linköping	–	där		 	
 idéer blir verklighet”. Två av fem känner till sloga-
 nen mycket bra. Hälften instämmer i att sloganen 
 ger en bra bild av Linköping. Tretton procent 
 håller inte med.

Värdefulla besked
I undersökningen finns också cirka femhundra kommen-
tarer där de svarande fritt säger vad de förknippar Linkö-
ping med. Den allra största delen av associationerna är 
positiva. Hit hör till exempel cykelvänligt, härlig stads-
kärna, framtidstro, bra kommunikationer, familjevänligt 
och kulturrikt. Några av de negativa kommentarerna är 
blåsigt, dålig trafikplanering, bostadsbrist och litet city.

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) 
tycker att undersökningen ger värdefulla besked.

– Att invånarna ger sin egen stad ett högt betyg är en 
förutsättning för att locka andra människor hit för att 
studera, arbeta eller turista. Linköping är en attraktiv stad 
mitt i regionen och med ett bra läge i Sverige. Att många 
känner framtidstro är mycket glädjande och visar att vi 
ska bygga vidare på det som är stadens styrkor.

Trevlig innerstad, framåtanda och nära natu-
ren. Men också blåsigt, för lite vatten och 
svårt trafikmässigt. Det är några av Linkö-
pingsbornas omdömen om sin egen stad.
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Bland hemligheter 
och mysterier

För barnboksförfattaren och Linköpingsbon Katarina Genar är fantasins värld ständigt närvarande. 
I dagarna är hon aktuell med sin senaste bok, ”Silvervinges hemlighet”. För Dialog berättar hon om 
hur hennes manusidéer föds, om känslan att få bokkontrakt och om vad hon gillar med Linköping. 

S
taden är insvept i en 
lätt dimma när Dia-
logs fotograf ska för-
eviga Katarina Genar. 
Termometern visar 
på några minusgra-
der och de pampiga 
trädkronorna i dom-

kyrkoparken är täckta med vit frost. 
Miljön känns som hämtad från någon 
sagobok. Ganska passande för ett möte 
med Katarina.

Det är sex år sedan hennes debutbok 
”En hemlig vän” kom ut. Sedan dess 
har det blivit ett tiotal böcker och nu i 
mars släpps den senaste – ”Silvervinges 
hemlighet”. Katarina säger att det är en 
lite gåtfull berättelse med flera bottnar, 
där nutid och dåtid vävs samman.

– Den handlar om en kille som heter 
Erik, vars mamma är fotograf. Erik och 
hans bästa kompis Alva får följa med 
mamman när hon ska fotografera på 
ett gammalt stenslott utanför staden. 
Där bodde familjen Silvervinge en gång 
i tiden, men nu står slottet tomt. Då 
kommer Erik och Alva en hemlighet på 
spåren.

Idéerna till sina berättelser får Kata-
rina ofta utifrån miljöer, föremål och 
känslor. Historien till ”Silvervinges 
hemlighet” föddes i några fotografier 
som hon fick syn på. De föreställde 
Ljungs slott utanför Linköping.

– Då kände jag att jag ville skriva om 

ett stenslott. Jag nästan hörde hur det 
ekade när man gick där. Och jag ville 
ha med ett lusthus och en övervuxen 
trädgård. 

Många av hennes berättelser har 
också ett vänskapstema. Det gäller även 
den nya boken. Förebilden är den rela-
tion som Katarina själv har med en vän 
sedan barndomen.

– För oss var världen lite magisk när 
vi var små. Vi levde mycket i vår fan-
tasi, säger hon.

Skriver på heltid
Katarina Genar är uppvuxen i Hjulsbro. 
Men hon har också bott i Tyskland, 
Frankrike och Stockholm. När hon och 
sambon fick barn valde de att återvända 
till Linköping.

– I Linköping är det nära till det 
mesta och man kan cykla. Det finns 
mycket här – ett härligt och jättefint 
bibliotek, teater och universitet.

Fram till årsskiftet arbetade Katarina 
deltid som logoped, den sista tiden en 
dag i veckan. Nu skriver hon på heltid 
och gör även författarbesök på skolor 
och bibliotek. 

Böcker och läsning har alltid haft en 
stor plats i hennes liv. Men när hon var 
föräldraledig med sin son ville hon prova 
att skriva något själv. Det resulterade i 
hennes debutbok, ”En hemlig vän”. 
Hon skickade manuset till några förlag 
och fick svar ganska snabbt från Bonnier 

Carlsen. De ville ge ut hennes bok.
– Det var en jättehärlig känsla. Jag 

förstår kanske först efteråt hur stort det 
är att bli antagen med en gång. Det är 
ett litet nålsöga man ska igenom. Det 
hade jag nog inte riktigt insett innan, 
säger Katarina och skrattar.

Ny barnbokhandel
Sedan några veckor innan jul är hon 
även med och driver en barnbokhandel 
i Hunnebergsgårdarna intill biblioteket. 
Bakom satsningen står en grupp lokala 
barnboksförfattare.

– Vi är som ett kollektiv, det är jätte-
kul. Det är en mysig lokal där vi delar på 
hyran och turas om att bemanna buti-
ken. Vi säljer våra egna böcker, så det är 
ett kul sätt att möta våra läsare.

Katarina säger att kontakten med bar-
nen är viktig. Därför är även hennes 
besök på skolor och bibliotek betydelse-
fulla.

– Berättelserna får liv när de möter 
sina läsare. Jag lär mig mycket om vad 
som når ut och vad som uppskattas. 
Och det ger inspiration att fortsätta, de 
väntar på nästa bok.

Även om datorspel, tv-program och 
mycket annat konkurrerar om barns 
uppmärksamhet så märker Katarina att 
de uppskattar böcker väldigt mycket.

– Det unika med böcker är att man själv 
får fylla i med bilder och känslor. Det tror 
jag att vi behöver mer än någonsin.

TEXT PER CONNING  FOTO  STAFFAN GUSTAVSSON

PROFILEN | DIALOG
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Robin Kahlbom, vd för Intuitive Aerial, 
tillsammans med företagets filmdrönare 
Aerigon. Till drönaren kan filmskapare 
koppla sina kameror och få stabila bilder 
från luften.        Foto: Staffan Gustavsson

– på export till drömfabriken
DRÖNARE

Vad har senaste James Bond-filmen ”Spectre” gemensamt med Taylor Swifts musikvideo 
”Wildest dreams”? Jo, båda har filmats med hjälp av drönare från Linköping. Företaget 
Intuitive Aerial har snabbt tagit plats i filmvärldens toppskikt där deras flygande farkoster 
används i allt från stora Hollywood-produktioner till naturdokumentärer för BBC.

TEXT PER CONNING

På utsidan ser det låga, ljusgula huset gan-
ska vanligt ut där det ligger några stenkast 
från resecentrum. När man kommer inn-
anför dörren till Intuitive Aerials kontor 
förändras dock bilden. Vid en vägg står ett 
par stora, svarta plastlådor med drönare. 
I ett rum intill monteras nya flygande 
farkoster av två medarbetare omgivna av 
komponenter och tekniska instrument.

Företagets vd Robin Kahlbom kommer 
ut från ett möte och hälsar välkommen. 
Vi slår oss ner i ett konferensrum. Robin 
berättar att företaget har mycket på gång 
och att de i år satsar på att öka försälj-
ningen världen över.

Reste till Los Angeles
Allt startades dock i liten skala 2009 av 
serieentreprenören Jonas Lindqvist och 
ingenjören Mårten Svanfeldt. Deras vision 
var att kunna flytta en kamera i tre dimen-
sioner på ett stabilt sätt. På samma sätt 
som man kan åka runt en figur i ett dator-
spel ville de åka runt en skådespelare med 
en kamera. Med hjälp av ny teknik kunde 
idén om en professionell filmdrönare med 
tillhörande system börja förverkligas. 

I början ingick Intuitive Aerial i Mjär-
devi-inkubatorn Lead, som ger stöd åt 
entreprenörer och deras idéer. De första 
åren ägnade företaget också mycket tid i 
Los Angeles. Där träffade de kameratillver-
kare och andra aktörer och undersökte hur 
de skulle komma in på den viktiga ameri-
kanska marknaden.

Försäljningen av Intuitive Aerials pro-
dukter inleddes 2013 och året efter började 

de levereras till kunderna. I januari 2015 
blev företaget börsnoterat på Nasdaq First 
North. Det gav en extra skjuts för bola-
get som kunde ta in nytt kapital. Ett par 
månader senare startade man ett dotterbo-
lag i Los Angeles med fokus på försäljning 
och support i hela Amerika. Totalt har 
företaget nu runt 12 anställda.

Hög status
Robin Kahlbom säger att Intuitive Aerial 
riktar sina produkter till toppsegmentet 
inom film- och tv-branschen. Ett mål 
har därför varit att deras filmdrönare ska 
kunna användas i inspelningen av en 
James Bond-film. 

– Når man det kvalitetskrav som ställs 
på en Bond-film har man kommit väldigt 
långt i sin teknikutveckling. Det är en 
välkänd produktion som har mycket hög 
status, säger han.

I den senaste rullen om agent 007, 
”Spectre”, blev drömmen verklighet. Det 
brittiska filmteamet använde Intuitive 
Aerials drönare Aerigon för att spela in 
en scen ovanför takåsarna vid Trafalgar 
Square i London. Scenen krävde kamera-
svepningar precis ovanför hustaken, vilket 
hade varit för lågt för en vanlig helikopter 
att hantera på ett säkert sätt.

Afrikanska savannen
Förutom i ”Spectre” har företagets filmdrö-
nare använts i en rad andra stora filmpro-
duktioner. Ett par exempel är ”Avengers: 
Age of Ultron” (med skådespelare som 
Robert Downey Jr och Scarlett Johansson) 

Drönaren Aerigon på väg upp.  

Bild: Intuitive Aerial
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Att bli studentmedarbe-
tare i Linköpings kommun 
är ett bra sätt att skaffa 
sig arbetslivserfarenhet.  
I höst får en ny grupp stu-
denter chans att kombi-
nera studierna det sista 
året med en deltidsan-
ställning.

Personalstrateg Faiz Jaber berättar 
att studentmedarbetare är en vik-
tig del av kommunens samverkan 

med universitet och högskolor. Ett 
syfte är att underlätta övergången 
från studier till arbete, ett annat 
att ge kommunen nya kunskaper. 

I höst är det dags för den tredje 
omgången studentmedarbetare. 
De får en anställning på någon 
av kommunens arbetsplatser, 
till exempel Birgittaskolan eller 
kultur- och fritidsförvaltningen, 
eller på något kommunalt bolag. 
Under anställningen ska de 
genomföra ett uppdrag åt arbets-
platsen. De får introduktion, 
handledning, tillgång till ett nät-
verk och timlön.

För att nå så många studenter 
som möjligt genomförs en bred 

marknadsföringskampanj 
mellan 16 mars–16 april. 

– Vi använder många olika 
kanaler – tidningar, kommu-
nens webbplats linkoping.se, 
Linköpings universitet, Face-
book och inte minst ”gamla” 
studentmedarbetare, säger 
Faiz Jaber.

Rekryteringen startar när 
kampanjen avslutats och 
pågår 16 april–16 maj. De 
studenter som väljs ut börjar 
sin anställning i augusti eller 
september. Den sträcker sig 
över två terminer och mot-
svarar 20–25 procent av en 
heltidsanställning. 

Hjälp med syn och hörsel

Obemannat flyg på frammarsch

En bro mellan studier och arbetsliv

Har du syn- eller hör-
selproblem som gör det 
svårt att klara av varda-
gen? Då kan du få stöd 
och hjälp av kommunens 
heminstruktörer.

Det är Åsa Holmdahl och Patric 
Bladh som är heminstruktö-
rer. Deras uppgift är att ge alla 
vuxna Linköpingsbor som har 
nedsatt syn och/eller hörsel stöd 
i vardagen. Kommunen har haft 
heminstruktörer i 20 år. Åsa har 
varit med hela tiden och Patric i 
13 år. Båda jobbade som under-
sköterska innan de utbildade sig 
till heminstruktör.

De gör hembesök för att ge råd, 
visa olika hjälpmedel och lägga 
upp en handlingsplan. Det blir 
ofta flera besök under en längre 
tid. Åsa jobbar med synsnedsatta 
och Patric med hörselsnedsatta. 
De berättar att de har ett väldigt 
roligt och stimulerande jobb.

– Ingen dag är den andra lik. 
Ibland hjälper jag en student till 

rätta på universitetet, nästa dag 
är det en äldre person som behö-
ver hjälp i sitt eget kök, säger Åsa.

– Det tar ungefär 1 000 timmar 
att vänja sig vid sina hörap-
parater. Därför är det viktigt 
att ha dem på hela tiden, inte 
bara när man går bort. När man 
vant sig, då är det riktigt stort, 
säger Patric, som kollar att såväl 
hörapparater som hörselslingor 
fungerar.

Hagdahlska huset
Varje måndag finns de på Hag-
dahlska husets seniorcenter 
mellan 10.00 och 12.00. Det är 
bara att titta in, det behövs ingen 
tidsbokning. De har grupper för 
personer som har likartade syn- 
eller hörselproblem. Grupperna 
sysslar med allt från matlagning 
och bakning till vandringar och 
studiebesök. I Åleryd finns ett 
gym där synnedsatta kan styrke-
träna. 

För att öka tillgängligheten i 
olika miljöer kan Åsa hjälpa till 
med syntolkning. Skrivtolkning 
beställs däremot av tolkcentra-
len.

Vill du veta mer?
Heminstruktörerna har lokaler på S:t Larsgatan  
9 B. Varje måndag finns de på Hagdahlska husets 
seniorcenter, Platensgatan 2. Det kostar inget att 
besöka dem. Hembesöken kostar inte heller något.
Du kan även nå dem på telefon 013-20 52 51 och 
013-20 84 69.
Heminstruktörerna samarbetar med syncentralen 
och hörselvården, privata audionomer, Synskada-
des riksförbund och Hörselskadades riksförbund.
Det är Leanlink som driver heminstruktörerna.

!
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och ”Into the woods” (med bland andra 
Meryl Streep och Johnny Depp). På 
meritlistan finns också ett stort antal 
reklamfilmer, liksom naturdokumentä-
rer för BBC, National Geographic och 
Animal Planet.

Linköpingsdrönaren användes också 
för att filma scener på den afrikanska 
savannen till superstjärnan Taylor 
Swifts musikvideo ”Wildest dreams”. 
Låten – som hon har skrivit tillsam-
mans med svenskarna Max Martin och 
Shellback – tog sig i höstas till femte 
plats på amerikanska Billboard-listan. 
Musikvideon har i skrivande stund  

visats runt 400 miljoner gånger på 
Youtube.

Trivs i Linköping
Inte oväntat betyder framgångarna 
mycket för Robin Kahlbom och hans 
kollegor.

– Det är jättekul! Jag blir stolt av att se 
resultatet av något som alla i företaget 
har varit delaktiga i att ta fram. Det ger 
oss motivation att fortsätta tänja grän-
serna och göra ännu bättre produkter.

Företaget fortsätter nu att bearbeta 
den internationella marknaden och att 
utveckla sina produkter. Förutom Aeri-

gon-systemet erbjuder de en kontrollen-
het och ett kamerahuvud som ger sta-
bilitet i bilder där det inte går att flyga, 
till exempel på kranar i tv-studios.

Att Intuitive Aerial har sitt huvud-
kontor i Linköping ser Robin Kahlbom 
som en klar fördel. Med sin långa histo-
rik och tradition inom flyg har staden 
bra tillgång på kompetent personal.

– Och det finns många underleveran-
törer i området som är specialister inom 
områden som vi berör dagligen. Det är 
ett perfekt ställe att vara på om man 
ska producera flygrelaterade produkter 
i Sverige.

Intuitive Aerial är inte ensamma 
om att skapa obemannade 
flygfarkoster i Linköping. Anna 
Rehncrona på Aerospace 
Cluster Sweden säger att det 
är en växande bransch med 
världsledande kompetens. 

– Det är spännande att Linköping är 
med även på detta område, tillsam-
mans med det traditionella flyget. Det 
ger möjligheter till fler arbetstillfällen.

Forskning har bedrivits här sedan 
början av 1990-talet. Av de 52 med-
lemsföretagen i Aerospace Cluster 
Sweden är idag sex företag i Linköping 
inriktade på obemannat flyg – både 
på själva farkosterna och på systemen 
för att styra och använda dem. För-
utom Intuitive Aerial handlar det om 
Cybaero, UAS Europe, Instrument Con-
trol Sweden, Scandicraft och Celsius 
Robotics. Företagen sysselsätter totalt 

omkring 70-80 personer i staden, varav 
merparten arbetar på Cybaero. Bland 
bolagens produkter finns till exempel 
obemannade helikoptrar, markstationer 
och autopiloter. Till allt detta kommer 
givetvis också Saabs verksamhet. 

Många användningsområden
Anna Rehncrona säger att obemannat 
flyg kan användas för att till exempel 
övervaka grödorna i jordbruk, mäta 
istjocklek, göra räddningsinsatser och 
övervaka bränder. Ett annat område 
kan vara leveranser. 

– Obemannat flyg finns inom så 

många användningsområden. Och de 
positiva möjligheterna tycker jag klart 
överväger de negativa.

Men mycket är också beroende av 
lagstiftningen kring hur luftrummet får 
användas.

– Sverige tog fram ett regelverk 2009. 
Det är bra att ha ett regelverk, men 
det måste hänga med och ta hänsyn 
till den snabba utveckling som sker. 
Annars finns det risk att det hämmar 
våra företags tillväxt och konkurrens-
kraft, säger Anna Rehncrona.

Hon pekar på att EU har lagt ett för-
slag till ny flygstrategi som nu håller på 
att förhandlas.

– Men varje land äger sitt luftrum, 
så mycket kommer ändå att beslutas 
på nationell nivå. Ett förslag på svensk 
flygstrategi läggs fram i vår och ett 
beslut fattas förhoppningsvis efter 
sommaren. I detta arbete finns vi i 
Aerospace Cluster Sweden med och 
ger synpunkter. Det är viktigt med ett 
regelverk som tillåter säker samexistens 
för olika farkoster i luften. 

Intuitive Aerial gör tester i vintrig miljö.

DIALOG | REPORTAGE 

Anna  
Rehncrona. 

Heminstruktörerna Patric Bladh och Åsa Holmdahl. 
Foto: Staffan Gustavsson

– Intresset för student-
medarbetare växer. Nu 
deltar också flera kommu-
nala bolag i programmet,
säger personalstrateg 
Faiz Jaber som ansvarar 
för satsningen. 
Foto: Staffan Gustavsson

Bild: Intuitive Aerial
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På Medborgarkontor city i huvud-
biblioteket kan du få kostnadsfri 
arkitektrådgivning. Det spelar 
ingen roll hur stort eller litet ditt 
projekt är. Det kan till exempel 
gälla planering av badrum, lägen-
het eller hus.
   Besöket är tidsbegränsat till en 
halvtimme. Då bör du ta med dig 
ritningar, idéskisser, foton med 
mera som åskådliggör din fråga.   

För mindre projekt kan en lösning 
ofta skisseras under den första 
halvtimmen.
   Rådgivningen sker under tors-
dagskvällar från klockan 17 under 
januari till juni och september till 
december. Bokning sker genom 
Medborgarkontor city på telefon 
013-20 66 87 eller 013-20 66 70. 
Rådgivningen utförs ideellt av 
medlemmar i Sveriges Arkitekter.

Få råd av  
en arkitekt

Digital        
budgetLandningsbanan på Linköpings 

flygplats kommer att flyttas österut 
för att minska bullerstörningar 
och möjliggöra för fler bostäder. 
Linköpings kommun och Saab AB 
har också kommit överens om att 
teckna ett nytt driftavtal för Linkö-
ping City Airport, som sträcker sig 
fram till 2021. 
   Parterna har tagit fram ett förslag 
om att flytta landningsbanan 600 
meter österut. Kostnaden för flyt-
ten är beräknad till cirka 310 mil-
joner kronor. Fördelningen mellan 
kommunen och Saab AB föreslås 
vara 210 miljoner kronor respek-

tive 100 miljoner kronor. Det ger 
kommunen möjlighet att exploatera 
mark, vilket beräknas ge ökade in-
täkter med minst lika stort belopp 
som kostnaden för banflytten. 
   – Det här är ett väldigt viktigt och 
positivt beslut för Linköping, sä-
ger kommunstyrelsens ordförande 
Kristina Edlund (S).
   – Nu har vi säkrat flygplatsens 
funktion för en fortsatt positiv ut-
veckling av näringslivet både i Lin-
köping och i regionen. Avtalet, som 
sträcker sig ända fram till 2021, 
möjliggör för fler bostäder och en 
tätare, mer sammanhållen stad. 

I Linköpings kommuns digitala budget kan du se hur 
kommunen 
planerar att 
använda sina 
pengar under 
2016-2017. 
Du hittar 
budgeten på 
webbplatsen
linkoping.se

Förra året satsade barn- och ungdomsnämnden näs- 
tan 17 miljoner kronor på ökad personaltäthet i för- 
skolan. Ambitionen var att Linköping skulle ha en per-
sonaltäthet högre än riksgenomsnittet, efter att en tid 
tillbaka legat markant under. En ambition som ser ut att 
uppfyllas med marginal.
   Riksgenomsnittet för 2014 var 5,3 barn per årsarbe-
tare. I Linköping var samma siffra då 5,6. Under 2015 
har antalet barn per årsarbetare minskat till 5,2. Det 
innebär en ökning med över 100 fastanställda medar-
betare i förskolan. 
   – Koalition för Linköping (S, MP, L) satsade rejält för 
att nå ett högt uppsatt mål. Det är otroligt glädjande 
att vi nu överträffar det målet. Med mer personal i 
förskolan får barnen en tryggare uppväxt och persona-
len en bättre arbetssituation, säger Jakob Björneke (S), 
kommunalråd med ansvar för skolfrågor.

personer i Linköping arbetar med någon 
form av flygrelaterad verksamhet. 
Källa: linkoping.se

18 000

Mer personal  
i förskolan

Landningsbanan 
ska flyttas

Beslutet om att Berga skulle få ett med-
borgarkontor togs av kommunstyrelsen 
2014. Men det har varit svårt att hitta 

en lämplig lokal. Det gick inte heller 
att bygga nytt i anslutning till Berga 
centrum. Till sist visade det sig att det 

skulle gå att sätta upp en paviljong på 
en gräsplan som kommunen äger. Den 
ligger intill kyrkan, bara ett par minu-
ters promenad från centrum. 

I början av februari kom Lejonfastig-
heters besked: Paviljongen kommer att 
vara på plats den 1 april.

– Det var verkligen efterlängtat, säger 
Anita Björck som är chef för medbor-
garkontoret.

Paviljongen blir 100 kvadratmeter 
stor och kommer att ha en stor yta för 
besökare, ett samtalsrum, tre arbets-
rum och personalutrymmen.

Stadsdelssamordning
Medborgarkontoret i Berga får samma 
inriktning som de båda andra. Det 
blir ett basutbud av samhällsinforma-
tion, men också olika aktiviteter och 
utställningar. Kommunens budget- och 
skuldrådgivare och konsumentväg-
ledare ska vara på plats regelbundet. 
Ambitionen är att barnomsorgshand-
läggarna och äldrelotsen också ska 
finnas där regelbundet, liksom byrån 
mot diskriminering och arbetsförmed-
lingen.

– Medborgarkontoret ska bli en 
ingång till den kommunala servicen 
för alla som bor i Berga och i de södra 
delarna av Linköping, säger Anita.

Nader Ghaemi, stadsdelsamordnare 
i Berga, har representerat medborgar-
kontoret sedan han utsågs i september 
2015. I väntan på att lokalfrågan skulle 
lösas har han suttit på barnavårdscen-
tralen, som hade ett ledigt rum.

– Det har gått bra, även om det 
ibland varit en del oväsen. Å andra 
sidan har jag träffat många föräldrar 
och har kunnat berätta om vår verk-
samhet, säger han.

Samhällsinformation
När medborgarkontoret slår upp por-
tarna får han sällskap av två samhälls-
vägledare, Ronny Freiman och Sofia 
Gårdestig. Ronny har ett förflutet som 
radiojournalist i Sverige och Österrike. 
Sedan 2012 är han informationssekre-
terare på medborgarkontoret. Sofia har 
jobbat många år som kurator och social- 
sekreterare, senast på Råd och stöd. 
Hon började på medborgarkontoret den 
1 mars.

Alla tre ser fram emot att få jobba till-
sammans och få bygga upp ny verksam-
het och sätta sin prägel på den.

TEXT ANNA-LENA RÖNN  FOTO GÖRAN BILLESON

Träffa oss       
i Berga

Den 29 april är det äntligen dags för invigning av medborgarkon-
toret i Berga. Redan den 1 april ska byggnaden, en paviljong, stå 
klar på gräsplanen intill kyrkan.

Nader Ghaemi, Sofia Gårdestig och Ronny Freiman.
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Linköping 
i världen

Internationella kontakter sätter kommunen på kartan TEXT PER CONNING

Besök av en näringslivsdelegation från Sydafrika 
och skräpplockardag i Vietnam. Linköpings  
kommuns internationella arbete kan ta sig många 
uttryck. Men vad innebär egentligen kommunens  
kontakter med utlandet? Dialog har pratat med 
borgmästare Helena Balthammar (S) och delta-
gare från ett aktuellt projekt.
 

Skolbarnen i den vietname-
siska staden Song Cong tittar 
nyfiket på besökarna från 
Linköping. Gästerna har 
tillsammans med Song Cong 
planerat för en miljödag på 
skolan. I programmet ingår 

bland annat att plocka skräp. Borgmästare 
Helena Balthammar har fått äran att inviga 
dagen, som är början på en långsiktig sats-
ning.

Camilla Johansson från Tekniska verken 
berättar även om hur avlopp fungerar. På 
en bildskärm projiceras text och symboler 
som visar vad som kan spolas ner i toaletten 
och vad som bör slängas i en papperskorg. I 
vanliga fall visar Tekniska verken bilderna för 
tredjeklassare i Linköping. Nu har materialet 
översatts för att passa skolbarnen i Song Cong.

Besöket i Vietnam ingår i ett treårigt pro-
jekt. Linköpings kommun genomför det till-
sammans med provinsen Thai Nguyen för att 
utveckla arbetssätt som stärker medborgarin-
flytandet. Men detta projekt – som vi åter-
kommer till strax – är bara en liten del av alla 
kontakter som kommunen har med omvärl-
den. Sedan många år samarbetar kommunen 
med en rad olika städer och medverkar i flera 
internationella nätverk, organisationer och 
projekt. Kontakterna ska bland annat ge nya 
kunskaper som kommunen kan använda i sin 
verksamhet. Samtidigt ska de ge möjligheter 
för Linköping att synas i omvärlden och skapa 
intresse för vår region.  

Främja näringslivet 
Helena Balthammar säger att kommunen 
har börjat jobba på ett nytt sätt när det gäller 
internationella frågor. Idag tar kommunen 
fram så kallade positionspapper tillsammans 
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med vissa utvalda orter. Till skill-
nad mot vänortsavtal handlar dessa 
dokument mer om vad kommunen vill 
uppnå med sina kontakter.  

– Vi har börjat med Guangzhou i 
Kina och ska gå vidare med amerikan-
ska Palo Alto i Silicon Valley. Vi tar upp 
vilka sakområden vi fokuserar på när 
det gäller dessa orter, och vad vi kan 
göra tillsammans.  

Helena Balthammar säger att det 
internationella arbetet bland annat ska 
främja näringslivet i Linköping. När  
det till exempel gäller Silicon Valley-
området finns det företag som har kon- 

tor både däromkring och i Linköping. 
– Många av våra företag är internatio-

nella. Därför vill vi i Linköpings kom-
mun hjälpa till med våra kontakter. När 
vi har besök från andra länder tittar vi 
på vilka företag som kan vara intresse-
rade av att vara med på våra besök. 

Hon säger också att det internatio-
nella arbetet kan vara betydelsefullt för 
turismen i Linköping. Kontakterna kan 
bidra till att locka hit fler besökare, till 
exempel från Kina. När Visit Linköping 
summerade 2015 framgick att antalet 
gästnätter i Linköping återigen slog 
rekord och att de kinesiska besökarna 

blir allt fler. Ökningen från Kina var 74 
procent 2015 jämfört med året innan. 

Jämföra erfarenheter 
Kommunen är som sagt också med i 
flera internationella projekt, däribland 
den treåriga satsningen med provin-
sen Thai Nguyen i Vietnam. Projektet 
finansieras av Internationellt Cen-
trum för Lokal Demokrati och handlar 
bland annat om att ta fram metoder 
för medborgardialog inom miljöom-
rådet. Frågor om avloppsrening och 
avfallshantering står också i fokus. En 
förhoppning är att projektet ska leda till 

ökat miljömedvetande bland allmänhe-
ten i båda länderna. 

– Det pågår en stor ekonomisk till-
växt i Vietnam där folk får det bättre. 
Då är frågor om till exempel miljötek-
nik och vattenrening aktuella, säger 
Helena Balthammar. 

Staden Song Cong i Thai Nguyen har 
ett pilotområde för att testa metoder för 
både tekniska lösningar och medbor-
gardialog. Samtidigt pågår ett projekt 
med liknande frågeställningar i Lambo-
hov i Linköping. Utifrån dessa sats-
ningar kan länderna jämföra erfarenhe-
ter och diskutera olika lösningar. 

Testa metoder 
Det var i början av december förra året 
som Helena Balthammar var på besök 
i Vietnam tillsammans med kommu-
nalråd Paul Lindvall (M) och en grupp 
tjänstemän från kommunkoncernen. 
En person i gruppen var Marie Hägg-
lund. Hon arbetar till vardags som 
gruppchef för hållbarhet och miljökom-
munikation, bland annat med projektet 
i Lambohov. 

– Det projektet handlar om att testa 
metoder för miljökommunikation och 
att få invånarna att göra en del föränd-
ringar i sina liv. Vi kallar det ”nudging”,  
att ge små knuffar, säger hon. 

Arbetet tar sikte på kommunens mål 
om ett koldioxidneutralt Linköping 
2025. Helena Balthammar säger att 
detta mål har gett avtryck även i Viet-
nam. 

– Under projektets gång har de utsett 

Song Cong till att bli deras mest miljö-
vänlig stad. Vi har inspirerat dem till 
att ta höjd för sitt miljöarbete.

Spännande besök 
En annan deltagare som besökte Viet-
nam var Sören Nilsson Påledal på Tek-
niska verken. Han är med i satsningen 
som expert på biogas och rening av 
avloppsvatten.

– En del av projektet handlar om att 
jämföra alternativ för hur Song Cong 
kan ta hand om sitt avlopp. Staden 
har stora planer för utbyggnad. Och 
kunskaperna går att använda också i 
Sverige om man bygger en ny stadsdel, 
även om vi i Linköping redan har ett 
stort reningsverk.

Från besöket minns han bland annat 
dagen i den vietnamesiska skolan med 
glädje. Linköpingsgruppen fick bra kon-
takt med barnen som tyckte att det var 
spännande med gäster från Europa. 

– Vi kände oss väldigt uppskattade av 
både personal och elever. 

Påverka utanför kommunen 
Samtidigt pågick det stora internatio-
nella klimatmötet i Paris. Helena Balt-
hammar menar att det gav en ytterli-
gare dimension till Vietnam-besöket. 

– Vi kommer inte tillräckligt långt 
om vi inte gör saker tillsammans. 
Genom att vi från Linköping medver-
kar i det här projektet kan vi påverka 
miljön även utanför vår kommun. Och 
vi lär oss alla mycket av att reflektera 
tillsammans med andra. 

I kontakterna med enpartistater som 
Vietnam framhåller hon att frågor om 
demokratiutveckling och medborgar-
dialog är viktiga. 

– Vi har ett ansvar att visa hur vi 
arbetar demokratiskt i Linköping. 
Under projektets gång har vi till exem-
pel fått en ny majoritet i Linköping. Vi 
inspirerar och kan berätta om hur vi 
arbetar.

Intressant marknad
Projektet är nu inne på sitt sista år. 
Deltagarna fortsätter med satsningar 
inom till exempel skola och avlopps-
hantering. Linköpings universitet deltar 
också och ska samarbeta med universi-
tetet i Thai Nguyen, till att börja med 
kring frågor om biogas. 

Under året medverkar även kom-
munens näringslivsbolag Nulink, där 
Helena Balthammar är ordförande. 

– Vietnam är inget biståndsland 
längre. Från Sveriges sida handlar det 
istället om att använda de goda relatio-
ner som finns mellan våra länder för att 
göra näringslivssatsningar. Det finns 
en intressant marknad i Vietnam och 
för Linköpings del kan det framför allt 
handla om miljöteknik.

Vill du veta mer?
På www.linkoping.se kan du läsa 
mer om kommunens internationella 
arbete. Välj fliken ”Om kommunen”. 
Välj sedan rubriken ”Utveckling och 
omvärld” i vänsterspalten, följt av 
rubriken ”Internationell verksamhet”.

!

”Vi kommer inte tillräckligt långt            
 om vi inte gör saker tillsammans.”

Helena Balthammar (S), borgmästare

I december gästade en Linköpingsgrupp provinsen Thai Nguyen i Vietnam. I gruppen ingick bland andra 
borgmästare Helena Balthammar (S), kommunalråd Paul Lindvall (M) och tjänstemän från kommunkoncernen. 
På programmet stod till exempel en miljödag i en skola. Gruppen gjorde också studiebesök vid både ett 
mindre befintligt reningsverk och en plats där ett nytt reningsverk planeras i Song Cong.
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Kontakta kommunen: Ring växeln 20 60 00 
Mer information finns på kommunens webbplats linkoping.se 

Elias Aguirre (S)
Kommunalråd
Mobil: 0725-84 73 10

Helena Balthammar (S)
Borgmästare
Mobil: 0725- 82 80 69

Birgitta Rydhagen (MP)
Kommunalråd 
Mobil: 0703-21 22 94

Catharina Rosencrantz 
(M)
Kommunalråd
Mobil: 0706-19 71 82

Muharrem Demirok (C)
Kommunalråd 
Mobil: 0736-75 76 79

Andreas Ardenfors (KD)
Kommunalråd
Mobil: 0725-74 00 13

Jessica Eek (V) 
Gruppledare
Arbete: 20 71 85

Jonas Andersson (SD)
Gruppledare
Mobil: 0722-40 07 28

Karin Granbom-
Ellison (L)
Kommunalråd
Mobil: 0725-82 81 74

Kristina Edlund (S)
Kommunalråd
Mobil: 0722-40 07 40

Daniel Andersson (L)
Kommunalråd
Mobil: 0722-40 07 71

Mikael Sanfridson (S) 
vik. kommunalråd
Mobil: 0702-91 98 11

Paul Lindvall (M)
Kommunalråd
Mobil: 0702-11 44 82

Jakob Björneke (S)
Kommunalråd
Mobil: 0702-43 81 45

Nils Hillerbrand (MP)
Kommunalråd
Mobil: 0703-62 62 40

Christian Gustavsson (M)
Kommunalråd
Mobil: 0702-19 05 97

Så styrs Linköpings 
kommun

Kommunalråd och gruppledareBorgmästare

För mandatperioden 2015–2018 styrs Linköpings kommun av 
Koalition för Linköping, som består av Socialdemokraterna,  
Miljöpartiet och Folkpartiet.  
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande försam-
ling. I kommunfullmäktige sitter 79 folkvalda politiker från åtta 
partier. Fullmäktige tar beslut om övergripande frågor som budget 
och kommunalskatt.  Kommunen har elva nämnder. Nämnderna 
fattar beslut om den löpande verksamheten inom sina områden.

Du kan också kontakta dina politiker genom att mejla: 
förnamn.efternamn@linkoping.se

Koalition för Linköping
Helena Balthammar (S) borgmästare, kommunfullmäktiges ordfö-
rande. Ansvarar för bland annat demokrati-, trygghets- och 
stadsdelsutvecklingsfrågor samt internationella kontakter.

Kristina Edlund (S) kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd. 
Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet, samord-
ningsansvar för bland annat kommunens ekonomi- och finans-
verksamhet, näringslivsfrågor.

Jakob Björneke (S) kommunalråd, samordningsansvar för bland annat 
skol- och förskoleverksamhet samt kultur- och fritidsfrågor.

Elias Aguirre (S) kommunalråd, samordningsansvar för bland annat 
samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande samt gator och 
vägar.

Mikael Sanfridson (S) vikarierande kommunalråd, samordningsansvar 
för bland annat äldreomsorg, omsorg och sociala frågor.

Nils Hillerbrand (MP) kommunalråd, förste vice ordförande i kom-
munstyrelsen. Samordningsansvar för miljö- och klimatfrågor, 
naturvård och landsbygdsutveckling.

Birgitta Rydhagen (MP) kommunalråd, ansvarar för idéburen sektor.

Daniel Andersson (L) kommunalråd, ansvarar för personalfrågor. 

Karin Granbom Ellison (L) kommunalråd, samordningsansvar för bland 
annat gymnasieskolan samt arbetsmarknads- och integrations-
frågor.
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Välkommen till  
Medborgarkontoret

All vägledning  
på ett ställe
Vi hjälper dig att  
hitta rätt i samhället

•  Bostadsinformation  
•  Budget- och 
 skuldrådgivning 
•  Konsumentvägledning 
•  Samhällsinformation
•  Stadsdelssamordning

•  Tomtförmedling

På Medborgarkontoret finns också: 

Arbetsförmedlingen • Arkitektrådgivning 
Byrån mot diskriminering • Juridisk råd-
givning • Resurspoolen • Turistservice  

Äldrelots

Linköpings kommun
linkoping.se/medborgarkontor

Medborgarkontor City I Stadsbiblioteket, tel 013-20 66 70

Medborgarkontor Skäggetorp Skäggetorps centrum, tel 013-20 84 19, 013-20 89 69

- alternativ film i fokus hela 2016!

www.linkopingsfilmsalonger.se

Köp dina biljetter i biljettkassan   
på Filmstaden eller via sf.se. 

Linköpings kommun i samarbete med SF Bio

Linköpings kommun
www.linkoping.se

Kom och upplev alternativ film  
på Filmstaden för bara 80:-

- alternativ film i fokus hela 2016!

www.linkopingsfilmsalonger.se

Köp dina biljetter i biljettkassan   
på Filmstaden eller via sf.se. 

Linköpings kommun i samarbete med SF Bio

Linköpings kommun
www.linkoping.se

Kom och upplev alternativ film  
på Filmstaden för bara 80:-

- alternativ film i fokus hela 2016!

www.linkopingsfilmsalonger.se

Köp dina biljetter i biljettkassan   
på Filmstaden eller via sf.se. 

Linköpings kommun i samarbete med SF Bio

Linköpings kommun
www.linkoping.se

Kom och upplev alternativ film  
på Filmstaden för bara 80:-
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Linköpings kommun har elva geografiska utskott. 
I de olika utskotten sitter kommunpolitiker med 
plats i kommunfullmäktige. Utskotten inrättades 
1992 för att underlätta för kommunens invånare 
att få kontakt med politiker och tjänstemän. Dess-
utom ska utskotten ge de förtroendevalda möjlig-
heten till en dialog med Linköpingsborna i de olika 
områdena. Välkommen att ta kontakt med dina 

lokala politiker om frågor i din kommundel. På 
kommunens webbplats www.linkoping.se 

hittar du mer information om de geogra-
fiska utskotten. Klicka på rubriken A-Ö 

överst på sidan. Välj därefter G och 
Geografiska utskott.

Linköpings
geografiska utskott

Vreta Kloster
Ulf Lindh (S), ordförande, 0768-06 38 65
Mikael Larsson (C), vice ordförande, 0706-07 00 95

Väst
Kim Öhman (S), ordförande, 0703-27 92 73
Elmer Jansson (M), vice ordförande, 0733-85 27 46

Vårdnäs
Rebecka Hovenberg (MP), ordförande, 0732-544116
Lars Vikinge (C), vice ordförande, 0705-54 31 25

Åkerbo
Mari Hultgren (S), ordförande, 0703-795672
Fredrik Lundén (M), vice ordförande, 0708-536090

Lambohov
Ranko Simic (S), ordförande, 0704-41 42 97
Magnus Engström (KD), vice ordförande, 0708-86 50 04

Ryd
Ali Hajar (S), ordförande, 0704-45 26 74
Liselotte Fager (KD), vice ordförande, 20 70 37

Skäggetorp
Almaz Abdulla (S), ordförande, 0706-27 06 17
Stefan Erikson (M), vice ordförande, 0707-68 32 90

Centrala
Claes Almén (L), ordförande,  0734-125724
Rutger Starwing (M), vice ordförande, 0705-16 41 25

Berga
Thomas Bystedt (L), ordförande, 0707-71 11 00
Anna Steiner Ekström (M) vice ordförande, 0703-15 37 97

Johannelund
Ellen Aguirre (S), ordförande, 0703-65 02 78
Anna Bergdahl (M), vice ordförande, 0709-55 72 41

Landeryd
Johan Bergstedt (MP), ordförande, 0727-07 09 29
Rolf Edelman (M), vice ordförande, 0704-4 877 44 
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11Du kan också kontakta din politiker genom att 
mejla förnamn.efternamn@linkoping.se
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