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Hon lyfter fram 
unga företagare

Tema trafik

Satsning 
på turism



I veckan besökte jag företag i Ljungsbro och valde färdsättet cykel 
ut till besöket. Jag påmindes då om ett av Linköpings största 
besöksmål - Bergs slussar och Göta kanal. Jag fick tillfälle att 
cykla längs kanalen denna vårdag och möjlighet att njuta av Göta 
kanal som så många andra gjort med både båt och cykel. När den 
byggdes av Baltzar von Platen i början av 1800-talet var målet att 
förbättra förbindelserna mellan haven i öst och väst och underlätta 
handeln. Föga anade Platen då att den idag skulle användas till 
cykel- och båtturism.

Dagens infrastrukturprojekt handlar mer om tåg, flyg eller väg-
förbindelser. Linköpings näringsliv vittnar många gånger om hur 
viktig Linköpings flygplats är för företagsamheten. Linköping City 
Airport är regionens största flygplats och antalet passagerare 
fortsatte öka under 2016. 

Men för att en stad ska vara attraktiv att leva i behövs också 
event, möten och idrottsarrangemang. Melodifestivalen har precis 
tagit plats för femte gången i Linköping. Över hela staden märktes 
festivalyra och Saab arena intogs av artister och entusiastiska 
besökare under genrep och Andra chansen. 

Under Melodifestivalhelgen höll också barnprogrammet Boli-
bompa show och det var mängder med barn och vuxna på plats 
på Stora torget för att träffa Bolibompadraken och Labyrint-Kitty. 
Det var ett folkhav av vuxna och barn som förde tankarna till när 

Musikhjälpen 2015 intog Stora torget. Musik, konserter och möten 
är en viktig del av attraktiviteten i en stad. Besöksnäringen är en 
viktig del av Linköpings näringsliv och ger både möjligheter till nya 
arbetstillfällen samtidigt som den ökar Linköpings attraktivitet. 

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 läsa Dialog genom att gå in 

på www.linkoping.se/dialog 

Adress: Tidningen Dialog, 

Kommunledningskontoret,                      

Linköpings kommun, 581 81 Linköping 

Tryck: Sörmlands Printing Solutions AB 

Distribution:  Dialog delas ut av Malmixx Projekt 

AB. Om du inte har fått tidningen, ring 013-473 17 

80 eller skicka e-post till sdr524@sdr.se  

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 2017:   
Nr 1: 25 mars, Nr 2: 10 juni,    

Nr 3: 30 september, Nr 4: 9 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.       

Redaktion: 
Claes Lundkvist, ansvarig utgivare, 013-20 64 77

Per Conning, redaktör/journalist, 013-20 64 20

Lottie Molin, journalist, 013-20 71 37

Monika Magnusson, layout/redigering, 

013-20 68 58

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

På omslaget: 
Malin Ljung, 

regionchef Ung företagsamhet.

Foto: Staffan Gustavsson   

Din tidning från Linköpings kommun
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Guidningar i naturen

Åtta av tio Linköpingsbor anser 
att kommunen är en bra plats 
att bo på. Fler än nio av tio anser 
att Linköping är en attraktiv stu-
dentstad. Det visar den senaste 
attitydundersökningen. 

Linköpings kommun genomför varje år 
en undersökning för att ta reda på atti-
tyder och kännedom om kommunen 
bland invånarna. Den nya undersök-
ningen visar bland annat att 80 procent 

anser att Linköping är en bra kommun 
att bo i, 53 procent anser att Linköping 
är en bra besöksstad och hela 93 pro-
cent anser att Linköping är en attraktiv 
studentstad.

Universitetet ligger även i topp, 
tillsammans med Saab och LHC, när 
Linköpingsborna får svara på vilka ord 
de förknippar mest med Linköping. 
Överlag är flygteknik, utbildning och 
forskning de områden man förknippar 
starkast med kommunen. 

Kommuninvånarna uppskattar lugnet, 
storleken på staden och att det är nära till 

allt. Man är mindre nöjd med parkerings-
möjligheterna och att det blåser mycket.

Undersökningen visar också att 88 
procent av invånarna känner till Lin-
köpings slogan: ”Linköping – där idéer 
blir verklighet”. Siffran är något lägre 
än förra året. Samtidigt ökar andelen 
som känner till sloganen mycket bra 
och den siffran är nu uppe i nästan 50 
procent.

Undersökningen genomfördes av 
CMA Research AB under perioden 7-22 
november 2016. Totalt har 500 personer 
i åldern 15-75 år intervjuats.

Årets guidningar i Linköpings 
natur är i full gång. I april kan 
du bland annat följa med på 
ormsafari och rödspovens dag 
eller uppleva historiska minnen 
runt Djurgården.

Naturguidningarna påbörjades i febru-
ari och avslutas i oktober. Programmet 
innehåller allt från blomstervandringar 
och fladdermussafaris till svamput-
flykter och kosläpp i eklandskapet.

På linkoping.se/natur hittar du hela 
programmet, som Linköpings kommun 
arrangerar tillsammans med förenings-
livet.

Kommunen fortsätter i år att för-
bättra tillgänglighet i värdefulla 
naturområden. Det kommer att synas i 
Vistkärret i Sturefors, liksom i Vallasko-
gen som har fått beslut om ett utvidgat 
naturreservat. 

Genom appen ”Naturkartan.se - Lin-
köping” kan du få uppdateringar om 
arbetet med tillgängligheten. Där finns 
också andra aktuella naturnotiser och 

information om besöksmål och frilufts-
anordningar.

Den som vill upptäcka naturen på 
egen hand kan få tips i boken ”Natu-
ren i Linköping – en utflyktsguide”. Du 
kan till exempel upptäcka det stadsnära 
eklandskapet på Tinnerö eller hälsa på 
hos grottspindlarna i Solltorp. Boken 
finns som en pdf-filer på www.linko-
ping.se/natur

På samma sida hittar du ”Upptäck 
Ekarnas stad – på cykel eller till fots”. 
Där finns nyttig information om du vill 
utforska tätortens ekmiljöer.

Så tycker vi 
om Linköping

Många förknippar Linköping med flyg.

Linköpings kommun har startat en 
Facebook-sida för lediga jobb i kommu-
nens organisation. Sidan heter Jobba i 
Linköpings kommun. Där kan du också få 
veta mer om saker som händer i organi-
sationen och om hur det är att jobba där. 
Facebook-sidan är en del av Linköpings 
kommuns arbete för att bli en allt mer 
attraktiv arbetsgivare. Att ha ett starkt 
arbetsgivarvarumärke är viktigt för Linkö-
pings kommun, liksom för många andra 
företag och organisationer. Detta för att 
kunna rekrytera rätt kompetens inför 
framtiden.

Hitta kommunjobb 
på Facebook

Ljuskalender 
på webben
På platser som till exempel Järnvägspar-
ken och vattentornet lyser Linköping då 
och då upp i olika festliga färger. Men vad 
handlar belysningen om? På webbplatsen 
linkoping.se/ljuskalender kan du nu hitta 
information om vilka storhelger och evene-
mang som uppmärksammas med stadens 
offentliga belysning under året.

Barn och unga mellan 10 och 16 år kan 
tillbringa en del av sommarlovet på Lin-
köpings kommuns internatkollo. Där går 
det att bada, spela fotboll, paddla kanot, 
pyssla och mycket annat.
   – Förut hade vi sommarkollo på Kalvud-
den. Nu håller vi till på KFUM:s lägergård 
Rengen, två mil söder om Linköping, 
säger föreståndare Therése Hansson.
   – Vi har fyra kolloperioder. Ungdomarna 
bor på kollot i sex, sju eller åtta dagar 

beroende på vilken klass de går i.  
Varje period arbetar 1–2 biträdande 
föreståndare och ett antal ledare.
   Sista ansökningsdag är den 13 april. 
Mer info och ansökningsblankett finns       
på www.linkoping.se/sommarkolonier     
Kontakta Therése Hansson,  
013–20 71 88 eller therese.a.hansson 
(at)linkoping.se, om du har frågor.  
Ersätt (at) med @ i e-postadressen 
om du mejlar.

Sommarkollot byter plats

Stångåstaden och Studentbostäder genomför en allsångsturné med tre 
allsångskonserter i maj. Turnén genomförs för att fira Stångåstadens 
75-årsjubileum. 
Här är turnéplanen:

     17 maj i Ryd: Cherrie, Rabih Jaber. 
     21 maj i Johannelund: Magnus Carlsson. 
     23 maj i city: Liam, Ali Dhaanto. 

Allsångsledare vid varje konsert är Hanna Rydman. Se även information 
på stangastaden.se i samband med konserterna.

Allsångsturné i vår klockan 
14 är det 
invigning 
av utställ-
ningen 

”Kläder i stort och smått” på Curmanska magasi-
net i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Utställning-
en gör nedslag i modehistorien från 1600-talet 
till 1900-talets slut med hjälp av minitayrdockor 
skapade av Maria Åhren, historiska kläder ur fri-
luftsmuseets samlingar och kopierade historiska 
kläder.
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TEXT EVA-LOTTIE MOLIN FOTO  GÖRAN BILLESON

När Linköping växer kommer också fler människor att resa. Fler kommer att ta 
sig till och från innerstaden – med cykel, med bil, till fots eller med kollektivtrafik. 
Linköpings kommun planerar för en hållbar innerstad där alla trafikslag samverkar 
och där stadslivet och en bättre miljö står i fokus.

När Linköpings kommun tar fram en 
helt ny trafikplan för innerstaden så 
handlar det om långsiktiga strategier. 
Förändringarna tar tid och kommer 
att ske stegvis.

– Vi är bara i början av en lång 
process, säger trafikplanerare Marcus 

Torstenfelt, som är ansvarig för arbetet med trafikplanen. 
Trafikplanen utgår från utvecklingsplanen för inner-

staden som i sin tur är ett tillägg till översiktsplan för sta-
den Linköping. Planen ska vara vägledande för hur kom-
munen ska arbeta med trafikfrågorna i innerstaden. Det 
är ett långsiktigt arbete. Innan planen är färdig att antas 
politiskt har vi hunnit till våren 2018. Men innan dess 
kommer en dialog att föras med alla medborgare under 
ett så kallat samråd. Även själva planen spänner över en 
lång tidshorisont, cirka 30 år framåt i tiden. Trafikplanen 
ska hålla under lång tid, oavsett vilka politiska partier 
som har majoritet. 

Stadskvaliteter viktiga
En annan viktig förutsättning är att trafikplaneringen 
sker i samklang med övrig stadsplanering – trafikplane-
ring är inget som sker för sig. Det innebär bland annat att 
förbättringar i gatunätet ofta kommer att ske samtidigt 
som annan stadsutveckling, till exempel i kombination 
med byggande av nya bostäder. Den övergripande visio-
nen för utvecklingen av innerstaden är mer och bättre 
innerstad. Detta ska trafikplanen bidra till. 

Stadskvaliteter är viktiga för Linköpings attraktivitet 
och utveckling, och därmed för hela regionens. Inner-
staden är allas – den tillhör inte bara dem som bor och 
arbetar här.

Trafikplanens geografiska område innefattar stadskär-
nan och innerstaden. På längre sikt kommer innerstaden 
att utvidgas.

– Stadskvaliteter är efterfrågade och de har stor bety-
delse för att skapa en attraktiv stad, men också för Linkö-
pings möjligheter att utvecklas som regionalt centrum.

Kortfattat innebär stadskvaliteter positiva värden som 
uppstår i ett samspel mellan gator, byggnader, torg och 
parker å ena sidan och människors aktiviteter å den 
andra. 

Större innerstad
Att Linköping växer och får fler invånare innebär att 
innerstaden på sikt ska bli större – innerstaden ska växa 
över ån. Trafikplanen handlar om Linköpings innerstad 
– området innanför yttre ringleden. De allra centralaste 
delarna av innerstaden benämns stadskärnan.

ska bidra till en attraktiv stad
Ökat samspel mellan olika trafikslag är ett av målen med trafik-

planeringen, säger trafikplanerare  Marcus Torstenfelt.

DIALOG | TEMA TRAFIK

FRAMTIDENS  
TRAFIK
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Hur de olika trafikslagen rör sig i 
innerstaden är alltså en viktig pusselbit 
för att skapa mer och bättre innerstad. 
Självklart finns det också ett klimat- 
och miljöperspektiv. För att nå målet 
om koldioxidneutralitet 2025 och 
målet om att få ner halterna av skad-
liga partiklar, måste förändringar ske. 
Linköping ska utvecklas till en tätare 
och mer sammanhållen stad. För att nå 
detta är gång-, cykel- och kollektivtrafik 
prioriterat. Kommunen har till exempel 
investerat i bussgator, cykelvägar, cykel-
överfarter och hastighetssänkningar.

Det innebär att bilister ibland får 
köra på annat sätt, men inte att det 
är förbjudet att köra bil i innerstaden. 
Olika typer av gator kräver olika slags 
bilkörning. Stadskärnans smalaste 
gator är inte möjliga att trafikseparera. 
Där måste de olika trafikslagen sam-
spela – eller snarare där måste de olika 
trafikanterna samverka. Det innebär 
till exempel gångfartsgator, alltså att 
hastigheten för bilarna är låg, i nivå 
med hur fort man kan gå. Cykelfartsga-
tor finns redan i Linköping, där är det 
cyklarna som anger farten. 

Utbyggnad av cykelnätet
Ett sätt att uppmuntra till ökad använd-
ning av cykeln är att bygga ut cykelnä-
tet, ett arbete som pågått under lång 
tid och ska fortsätta. I bland annat de 
södra delarna skulle bra cykelvägar 
kunna främja cyklingen, bedömer Mar-
cus Torstenfelt.

Han talar också om trygghet som ett 
viktigt medel.

– Trygga cykelvägar är viktigt för att 
människor ska vilja cykla. Det handlar 
om belysning och buskage, men också 
att samspelet med bilar och övrig trafik 
känns tryggt. Att köra vid eller över 
stora trafikleder upplever cyklister som 
obehagligt.

Storgatan ses som en av innerstadens 
framtida pulsådror. Det är en viktig 
gata, för affärsliv och stadsliv. Den 
är smal och kan upplevas som trång. 
Sedan tidigare finns ett inriktningsbe-
slut om att utveckla Drottninggatans 
roll som ett effektivt kollektivtrafik-
stråk, vilket planen bygger vidare på. 
Någon konkret planering finns inte 
ännu, men det är ett troligt scenario. 

– Om genomfartstrafiken med bil 
minskar vore mycket vunnet, säger 
Marcus Torstenfelt. Den som inte har 

ärende i innerstaden, utan enbart pas-
serar genom, ska helst använda yttre 
trafikleder. På det viset får de som har 
sina målpunkter i innerstaden lättare 
tillgång till dem.  

Utnyttja trafikytor
Mätningar visar att även om bussåkan-
det har ökat i Linköping med cirka fem 
procent så har inte bilåkandet minskat.

– Högkonjunkturen kan vara en 
anledning till att många kör bil, säger 
Marcus Torstenfelt. Goda tider innebär 
att man har råd. Men det handlar inte 
om att förbjuda bilkörning, det handlar 

om att utnyttja våra trafikytor på ett 
bra och effektivt sätt för alla.

Trafiken är ett medel – inte ett egen-
värde. Den är ett medel för att vi ska 
kunna röra oss i staden, för att komma 
till och från hem, arbete och skola, 
för att transportera varor. Trafikplane-
ringen ska vara en del i den attraktiva 
staden och understödja de strategier 
som finns för utbygganden av staden, 
bland annat att skapa en rundare, 
tätare och mera sammanhängande stad 
med fler som går och cyklar. 

Var du än bor i Linköpings kom-
mun så är innerstaden din. Den 
är stadens vardagsrum som till-
hör alla, inte bara dem som bor 
och verkar där. Därför är trafiken 
i den framtida innerstaden allas 
angelägenhet. 

När Linköpings kommun tar fram en 
trafikplan för innerstaden är det en lång 
process. Under denna finns flera möjlig-
heter för Linköpingsborna att lämna syn-
punkter på förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen är mitt uppe i arbetet med 
trafikplanen för Linköpings innerstad. 

Planen blir ett tillägg till Översiktsplan 
för staden Linköping som är antagen. 
Trafikplanen ska vara vägledande för 
framtidens trafikfrågor i Linköpings 
innerstad. 

Bidra med synpunkter
Trafikplanen är ett uppdrag från politi-
kerna och planen ska också antas poli-
tiskt så småningom. Politikerna  
och tjänstemännen har kontinuerliga 
avstämningar om arbetet.

Men även allmänheten har möjlighe-
ter att bidra med förslag, synpunkter och 
idéer.

– Vi vill ha så många synpunkter 
som möjligt, från Linköpingsbor i alla 
åldrar, som bor i olika delar av kommu-
nen och som använder olika trafikslag, 
säger Marcus Torstenfelt, projektledare 
för arbetet med planen.

Frågeställningar i planarbetet är bland 
annat hur gator ska användas när 
Linköping växer och innerstaden blir 
större och hur trafikplaneringen ska 
bidra till mer attraktiv stad. 

Flera kanaler
Under våren ska ett förslag till trafik-
plan för innerstaden ut på samråd – då 
kan allmänhet och övriga intressenter 
lämna synpunkter och komma med 
förslag. Därefter kommer ett bearbetat 
förslag att ställas ut, någon gång i höst. 

För mer information gå till vår webb-
plats linkoping.se/oversiktsplan.

– Vi kommer att använda flera olika 
kanaler och möjligheter för människor 
att höra av sig, säger Marcus Torstenfelt. 
Trafikplanen är ett dokument som ska 
hålla över lång tid, så det är viktigt att 
den blir genomarbetad.

Vad tycker du om trafiken 
i Linköpings innerstad?

Kommunen arbetar för att fler ska cykla och åka kollektivt. - Det betyder inte att det blir förbjudet att köra 
bil i innerstaden, säger trafikplanerare  Marcus Torstenfelt. 

TEXT EVA-LOTTIE MOLIN  FOTO  GÖRAN BILLESON ”Trygga cykelvägar 
            är viktigt ”
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Miljöpartiet vill se en levande 
innerstad med blomstrande 
handel, torg och parker, där 
det är lätt att röra sig till 
fots, med cykel och att åka 
kollektivt. 

Det går hand i hand med att 
Linköping ska bli en koldioxid-
neutral kommun samtidigt som 
vi är en växande kommun. Att 
gå, cykla eller åka kollektivt är 
det mest klimatvänliga och krä-
ver mindre yta än bilen. En bil 
tar mycket utrymme men trans-
porterar få personer. Bilen ska 
vara till för den som verkligen 

behöver den. I dag vet vi att 35 
procent av Linköpingsborna 
väljer cykel eller kollektivtrafik, 
vilket är långt ifrån målet på 60 
procent. 
För att vända det har koali-
tionen bland annat gett 110 
miljoner till utbyggnad av cykel-
trafiken. Kommunen bygger nya 
cykelbanor, hastighetssäkrade 
passager, cykelparkeringar, 
med mera. 
Tack vare stadsmiljöavtalen 
från regeringen investerar kom-
munen dessutom 90 miljoner 
på att förbättra infrastrukturen 
för kollektivtrafik i staden. Vi 
har också börjat planera för ett 
hyrcykelsystem, för att man ex-
empelvis ska kunna kombinera 
långa och korta resor.

Vi instämmer i målet att redu-
cera biltrafiken i innerstaden, 
men det är också viktigt att 
förstå att många människor 
inte klarar sin vardag utan bil. 

Idén att de som bor på landet 
och ska till innerstaden, först 
ska åka till ett ställe och 
parkera bilen, för att ta en 
buss in till stadskärnan, är en 
skrivbordsprodukt. Den känns 
inte realistisk och vi hoppas 
att detta diskuteras ordentligt. 
Småbarnsfamiljer som bor 
utanför innerstaden är många 
gånger beroende av bil för 

att deras tillvaro ska fung-
era. Sverigedemokraterna är 
ett bilvänligt parti, men vi ser 
samtidigt värdet i att utveckla 
cykelbanor och kollektivtra-
fik. Linköping ska vara en 
bra cykelstad. Linköping bör 
satsa mer på cykelbanor och 
cykelövergångar. Man ska inte 
straffa folk till att cykla eller åka 
buss, genom höga bensinpri-
ser. Kollektivtrafiken är en fråga 
för regionen, men är en viktig 
fråga även för kommunen. 
Debatten är ofta förenklad, det 
låter så lätt att åka mer buss 
och cykel, men det är argument 
för dem i storstäderna. För dem 
på landet är det en annan sak. 
Den livsstilen vill vi värna. Då 
behövs bilen.

Bilen är ett viktigt redskap för 
att förflytta sig och den ger 
många människor friheten att 
förflytta sig. Det viktiga är att 
inte använda bilen i onödan 
och på onödiga platser. 

Till exempel kan Linköpings 
innerstad vara en bilfri zon, där 
endast fordon med tillstånd 
får köra. Det skulle innebära 
en bättre luft i innerstaden och 
att den tid då bilen står stilla 
med motorn igång blir mindre. 
Samtidigt så är det viktigt att 
alla som vill får tillgång till Lin-
köpings innerstad och att man 

inte stänger ute människor. 
Genom att göra bussresor 
inom Linköping avgiftsfria tror 
Vänsterpartiet att fler skulle 
välja att parkera sin bil i yt-
terområden och ta bussen in till 
stadskärnan. På så sätt skulle 
både plånbok och miljö må bra. 
Vänsterpartiet tycker att det 
är bra att begränsa biltrafiken 
inne i staden, men det är bättre 
att skapa förutsättningar för att 
inte behöva ha bilen med sig. 
Vi vill också att det ska bli lätt-
are att åka kollektivt, även om 
man bor utanför tätorten, ingen 
ska vara tvungen att äga en bil 
för att kunna bo på landet.

Linköping växer snabbt. 
Under 2016 slogs rekord i 
befolkningstillväxt med 2 851 
nya Linköpingsbor och över 
1 000 nya bostäder färdig-
ställdes.

Byggkranar har blivit en del av 
Linköpings siluett. När kommu-
nen växer sätts särskilda krav 
på trafiken i Linköping. Några 
områden arbetar vi särskilt 
med. En av dessa är bättre 
samordning och organisation 
vid vägarbete. Kommunen be-
höver bli bättre på att informera 
om vad som är på gång.

Linköpings innerstad växer, 
men alla kan inte bo inne i sta-
den. Vår långsiktiga ambition är 
därför att göra Linköpings stad 
tillgänglig oavsett hur man åker 
dit. Bra kollektivtrafik, möjlighet 
att ta bil och cykel in till staden 
ska finnas för att så många som 
möjligt ska ha möjlighet att ta 
del av stadens utbud.
En fjärdedel av alla resor i 
Linköpings kommun sker med 
cykel. Linköping är på många 
sätt en framgångsrik cykelstad. 
Men vi har högre ambitioner för 
Linköpings som cykelstad. När 
Linköping blir en mer sam-
manhållen och tät stad med 
avstånd som medger cykling 
behöver cykling uppmuntras 
och ges förutsättningar.

Trafikplanering handlar om 
människors behov av att röra 
sig, inte om trafikslag.

Kommunen har skapat en 
stad som gjort att människor 
utvecklat stora behov av att 
röra sig. Många har inget val. 
Vi måste arbeta med stadspla-
nering och utveckling som får 
bort de resor som människor 
egentligen inte vill göra. 
Man kan jobba på många olika 
sätt, till exempel stärka alla 
stadsdelscentra, så att de blir 
miljömässigt tilltalande och får 
ett livaktigt utbud av butiker, 

service och aktiviteter. Det 
kommer att minska behovet 
av att åka till externa handels-
platser. 
Olika tekniska lösningar kan 
också hjälpa, till exempel att 
prenumerera på matkassar via 
webben. Det viktiga är inte att 
prata om enskilda trafikslag, 
utan perspektivet måste lyftas 
till att handla om mobiliteten 
och vad som är syftet med 
den. Om vi måste ta oss från A 
till B kan det finnas olika skäl 
för olika personer att vid olika 
tillfällen välja det ena eller andra 
trafikslaget. För oss som kom-
mun handlar det om att planera 
utifrån mobilitet och inte ställa 
trafikslag mot varandra. Det 
viktiga är ju livet mellan husen!

Linköping växer, en ny inner-
stad kommer att ta form och 
stadskärnan utvidgas.

Vi kristdemokrater värnar om 
en levande stadskärna för alla, 
både cyklister och bilister.
För att staden ska växa i 
symbios med både medbor-
gare och företag i centrum, är 
det viktigt att alla kan röra sig 
fritt i staden. Många företag är 
beroende av transporter via bil, 
många pensionärer och perso-
ner med funktionsnedsättning 
är beroende av bilen för att 
enkelt kunna ta sig in i staden. 

Det är viktigt att kommunen gör 
det både lättare och säkrare 
att ta sig fram med cykeln, 
men vi får inte glömma bilen 
som för många är en förutsätt-
ning för att kunna leva ett gott 
liv. Tidigare trafikplanering i 
våra städer har haft fokus på 
rådande trender och samti-
dens transportbehov. Det är 
framtidens invånare som måste 
betala för en trafikplanering 
som inte förmår anpassas för 
morgondagen. 
När vi tar fram en trafikplan för 
staden ska vårt fokus vara att 
skapa förutsättningar för folkliv 
med en planering som tar sikte 
på att lösa både dagens utma-
ningar, men som också står 
redo för framtidens transport-
medel. 

Linköping växer. När allt fler 
ska ta sig mellan bostad och 
arbete krävs att trafiken för-
ändras så att det blir lättare 
för dem som kan att åka buss 
eller cykel. 

Det ska vara enkelt, tryggt och 
snabbt att cykla. Det krävs för 
att trafiken ska fungera för dem 
som verkligen behöver ta bilen. 
Samtidigt är många Linkö-
pingsbor som bor utanför 
stan beroende av bilen för att 
komma åt stadskärnan. Även 
om innerstaden utvecklas 
för att göra det trevligare att 

promenera och vistas i, så 
måste utbudet i city fortfarande 
vara tillgängligt för dem som 
behöver åka bil.
Detsamma gäller äldre och 
personer med funktionsned-
sättning. Det finns handikapp-
parkeringar, men väldigt många 
har svårt att röra sig längre 
sträckor utan att få handikapp-
parkering. Vi vill också ha en 
levande cityhandel och då 
måste kunder kunna lasta in 
varorna man köper. 
Det är även en klimatfråga. Fos-
silberoendet måste bort. Men vi 
liberaler är samtidigt överty-
gade om att ny teknik kommer 
att underlätta för människor att 
både vara klimatsmarta och ha 
frihet att röra sig som de vill när 
de vill. Vi tror på framtiden.

Socialdemokraterna
Kristina Edlund 

Liberalerna
Daniel Andersson 

Miljöpartiet
Birgitta Rydhagen 

Moderaterna
Paul Lindvall 

Centerpartiet
Muharrem Demirok 

Sverigedemokraterna
Jonas Andersson

Kristdemokraterna
Sara Skyttedal 

Vänsterpartiet
Jessica Eek

Trafikplanering är en viktig 
del av stadsplaneringen. 
Bra trafiklösningar bidrar till 
en attraktiv stad med goda 
stadskvaliteter och underlät-
tar för individen.

Det är viktigt att det finns bra 
miljöer för gående och cyklister 
samt en bra kollektivtrafik. Vi 
vill minska omotiverad genom-
fartstrafik med bil i innerstaden. 
Bilen är dock mycket viktig 
för många människor i deras 
vardag, särskilt om man bor 
utanför staden. Därför är det 
viktigt tänka på helheten och 

inte i onödan försvåra för 
bilister, utan balansera de olika 
perspektiven. Men förändringar 
behövs och alla behöver tänka 
över sina vanor. 
Att styra biltrafiken till ringleder 
kan vara bra, men det finns 
också svaga punkter med dem. 
Ett exempel är Söderleden, 
sträckan Berga centrum – Bras-
kens bro, där det är trångt och 
sikten är dålig. Det är viktigt att 
Ullevileden blir färdig. Den be-
hövs för att avlasta innerstaden 
och förbättra trafiksituationen 
på Tornby. Bilen är helt avgö-
rande för dem som bor utanför 
staden, det måste man komma 
ihåg även när man planerar för 
bra gång-, cykel- och kollek-
tivtrafik.

Trafikplan för innerstaden Trafikplan för innerstadenPartiernas 
åsikter:

Partiernas 
åsikter:



DIALOG | AKTUELLT AKTUELLT | DIALOG

12 | DIALOG | 01 | 17 | linkoping.se  linkoping.se | 01 | 17 | DIALOG | 13 

Vill du ge en utländsk student en inblick 
i svenskt vardagsliv – och samtidigt 
underhålla dina språkkunskaper? Då 
kan du engagera dig i Association for 
International Visitors, AIV.  

 
Föreningen AIV arbetar för att utländska gäster i 
Linköping ska känna sig välkomna och kunna ta 
del av vardagslivet här. Målgruppen är till exem-
pel utländska studenter och forskare vid univer-
sitetet, men också utländska besökare vid företag 
eller myndigheter. Gästerna kan få en egen vän-
familj som de kan göra olika aktiviteter med, till 
exempel fika, promenera eller laga mat.

Helena Iacobaeus, sekreterare på AIV, säger att 
kontakterna mellan gästerna och deras vänfamil-
jer kan se olika ut. 

– Vissa träffas ofta, men de flesta möts någon 
gång i månaden. Ibland klickar det så bra att man 
har fortsatt kontakt under livet. Det finns vän-
familjer som har åkt till Indien och gått på sina 
studenters bröllop.

Lära språk
AIV försöker matcha ihop familjer och utländska 
gäster utifrån deras intressen. Det kan också fin-
nas familjer som har önskemål om att träffa en 
student som talar ett särskilt språk.

– En del familjer har barn som lär sig språk i sko-
lan. Då kan det vara bra att få prata till exempel 
spanska eller franska, säger Helena Iacobaeus.

Samtidigt finns det utländska studenter som 
gärna vill öva svenska med sin familj. De flesta 
pratar även bra engelska.

Helena och hennes familj är själva vänfamilj. 
En person som de har haft kontakt med är Sabrina 
Claass från Tyskland. Sabrina har undervisat 
i tyska på Linköpings universitet under några 
månader. På kort tid har hon även lärt sig bra 
svenska.

– Jag älskar Sverige. Att jag har haft möjlighet 

att vara med en svensk familj har varit mycket 
trevligt, säger hon.

Sociala aktiviteter
För att engagera sig i AIV behöver man inte vara en 
familj med flera personer. Det går lika bra att vara 
till exempel en singelperson eller ett pensionärspar.

Förutom att förmedla kontakt med vänfamiljer 
arrangerar AIV olika aktiviteter för besökarna. Det 
kan till exempel vara luciafirande, naturutflyk-
ter eller samlingar där alla tar med sig maträtter 
från sina hemländer. I början av varje hösttermin 
ordnas dessutom en välkomstmottagning hos Lin-
köpings kommun.

Helena Iacobaeus säger att verksamheten är väl-
digt betydelsefull för de utländska gästerna.

– Många har hemlängtan. De kanske är på andra 
sidan jorden från sin familj för första gången. Och 
många upplever att det är svårt att få kontakt med 
svenskar. Då kan den här typen av organiserad 
kontakt göra stor skillnad. 

Att gästerna får ett varmt bemötande är också 
viktigt eftersom de kan bli bra ambassadörer för 
Linköping och Sverige när de kommer tillbaka till 
sina hemländer.

TEXT PER CONNING  FOTO  GÖRAN BILLESON

Vill du 
veta mer?
Mer information 
om AIV hittar 
du på www.liu.
se/aiv

!

Sabrina Claass, till 
vänster, kom från 
Tyskland till Linkö-
pings universitet 
förra året. Helena 
Iacobaeus och hen-
nes familj har varit 
Sabrinas vänfamilj.

En lots för 
utländska
besökareI februari har Linköpings kom-

mun genomfört en krisbered-
skapskampanj. Syftet med 
kampanjen är att invånare ska 
veta hur man klarar de första tre 
dygnen vid händelse av en kris.

Allmänhetens krisberedskap är gene-
rellt låg. Det visar en risk- och sårbar-
hetsanalys som säkerhetsenheten på 
Linköpings kommun gjort. Säkerhets-

enheten har därför gått ut och informe-
rat kommuninvånare om vilket ansvar 
man har att klara sig i 72 timmar vid en 
samhällskris.

–De flesta av oss har ju aldrig varit 
med om en allvarlig samhällskris. Då 
är det lätt att tro att vi aldrig drabbas. 
Vi lever i ett ”just in time-samhälle” 
och räknar med att allt ska fungera hela 
tiden. Men matbutikerna får ju leve-
ranser varje dag och varken de eller vi 
själva har stora lager. Under en kris kan 
det därför bli brist på mat. Ofta saknar 
vi också en batteriradio, ett camping-
kök, vattendunkar och mycket annat 

som behövs för att klara några dagar, 
säger Sofia Karlsson, säkerhetssamord-
nare på Linköpings kommun.

Den 11 februari träffade politiker och 
personal från säkerhetsenheten invå-
nare på Stora torget för att berätta mer 
om kampanjen. En av de frågor som 
kom upp var om det är någon speciellt 
händelse eller något hot som gör att 
kommunen kör kampanjen just nu.

–Nej, det är det inte. En kris kan upp-
stå till följd av ett längre strömavbrott, 
översvämning eller förorenat vatten. 
Det är svårt att förutse när en kris kom-
mer att inträffa och därför behöver 
beredskapen alltid vara god, säger Sofia 
Karlsson.

Linköpings kommun har tagit fram 
en krisberedskapsbroschyr som delats 
ut till alla hushåll. Där hittar du tips 
på hur du klarar 72 timmar utan el och 
vatten. Du kan även hämta broschyren 
på något av Medborgarkontoren eller 
ladda ner den på:  
linkoping.se/72timmar

Klarar du dig i 72 timmar 
om krisen är framme?

TEXT SONJA SANDBACKA  OCH  ANNA-LENA RÖNN

!
Vatten och mat
• Vattendunkar
• Mat som klarar rumstemperatur
• Campingkök med bränsle
• Utomhus kan du använda en grill

Värme och ljus
• Alternativ värmekälla, om möjligt
• Ficklampa med extra batterier
• Stearinljus, värmeljus och tändstickor 
• Varma kläder och filtar

Information
• Radio med batteri
• Telefonlista på papper med viktiga
 nummer

Övrigt
• Husapotek med det viktigaste för dig
• Hygienartiklar
• Kontanter

Kommunalråd Paul Lindvall (M) och borgmästare Helena Balthammar (S) visar upp vad man behöver ha 
hemma för att klara en samhällskris.

Krislåda
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DIALOG-PROFILEN: 
MALIN LJUNG
YRKE: 
REGIONCHEF FÖR UNG 
FÖRETAGSAMHET 
ÖSTERGÖTLAND
ÅLDER: 
SNART 36 ÅR
FAMILJ: 
MAN OCH SON
GÖR PÅ FRITIDEN:  
LÖPTRÄNAR BLAND ANNAT
TITTAR PÅ:  
PROGRAM SOM ”PÅ SPÅRET” 
OCH ”SVERIGES MÄSTERKOCK”
LÄSER: 
BLANDAT
FAVORITPLATS I LINKÖPING:
”JAG GILLAR HELHETEN. FÖR MIG 

ÄR LINKÖPING LAGOM STORT”.

P
å senare tid har mycket 
förändrats vid platsen 
som idag heter Farbror 
Melins torg. Åhléns har 
fått en stor glasfasad och 
på den tidigare parke-
ringsplatsen står ett nytt 
kontorshus. Men den gula 

tegelbyggnad som inrymmer Närings-
livets hus är sig lik. Det är här vi träffar 
Malin Ljung, regionchef för Ung före-
tagsamhet i Östergötland.

Malin berättar att många unga är 
nyfikna på att driva företag.

– Bland de 1 295 elever vi arbetar med 
i år är intresset jättestort. Under tio år
har vi fördubblat vår verksamhet sett 
till antalet elever, säger hon.

Ung företagsamhet, UF, är en ideell 
utbildningsorganisation som ger barn
och ungdomar möjlighet att utveckla 
sitt entreprenörskap. Verksamheten drog 
igång i Linköping för 37 år sedan och 
finns idag över hela landet. Organisatio-
nen finansieras av både offentliga medel 
och av det privata näringslivet. Linkö-
pings kommun är en av deras partners.

Stor bredd
Genom UF kan ungdomar starta sina 
egna företag. De består för det mesta av  
3-5 gymnasieelever som under ett år för-
verkligar en affärsidé. Eleverna får bland 
annat vara med på utbildningsdagar,  
tävlingar och mässor. UF-lärare på sko-

lorna fungerar som deras handledare.
Idag finns det en stor bredd i vad före-

tagen gör, vilket Malin tycker är roligt. 
Det råder bland annat en hälsotrend med 
produkter och tjänster för att träna, äta 
och må bra. Samtidigt finns det saker 
som kommer tillbaka år efter år, till 
exempel tryck på t-shirts.

När Malin frågar UF-företagarna vad 
som har varit den största utmaningen 
under året så brukar svaret handla om 
samarbetet – att komma överens. Men
att ta sig igenom svårigheter kan ge nya 
erfarenheter.

– Eleverna får med sig förmågor som 
de kanske inte får i skolbänken, som driv, 
självkänsla, ansvarstagande och att våga 
ta sig utanför sin komfortzon.

Drivs av nyfikenhet
Från början kommer Malin Ljung från 
Ryssby i södra Småland. Hon flyttade 
till Linköping 2002 för att läsa politices 
magisterprogrammet med inriktning 
mot nationalekonomi. Fyra år senare 
började hon arbeta på UF, först som pro-
jektledare under ett par år.

– Jag var väldigt intresserad av lokal 
och regional utveckling. På UF kunde jag 
börja jobba med utveckling på ett väldigt 
konkret sätt. Jag kunde vara med och 
göra skillnad. Det kanske låter klyschigt, 
men när man har varit med några år kän-
ner man så. Forskning visar att övning 
i entreprenörskap gör att man blir mer 

attraktiv på arbetsmarknaden och får ett 
försprång, säger hon.

Malins arbetsdagar varierar en hel del. 
Hon fungerar bland annat som bollplank 
för sina kollegor och är ofta ute och träf-
far samarbetspartners i hela länet. 

– Jag drivs av nyfikenheten. Det är all-
tid kul att få veta mer om saker. Och det 
är spännande att möta nya människor. 

En dag som stack ut extra mycket var 
den 22 maj 2012. Då var Malin en av två 
fanbärare på prinsessan Estelles barn-
dop i Slottskyrkan i Stockholm. Estelle 
är också hertiginna av Östergötland, 
och landshövding Elisabeth Nilsson 
hade ringt och frågat Malin om hon 
ville vara med och representera Östergöt-
land. Det var inget svårt val.

– Jag stod i fin folkdräkt några meter 
från regeringen och kungligheterna. Det 
var en upplevelse. UF har öppnat många 
roliga och spännande dörrar för mig, 
säger Malin och ler.

Utanför jobbet blir det mycket famil-
jeliv. Malin har en man och en son som 
är 4,5 år. Dessutom tycker hon om 
att träna. Tidigare har hon spelat fotboll, 
men nu är det främst löpning som gäller.

– Jag har som motto att springa 
ett maraton om året. Löpning är bra  
träning som jag hinner med och som ger 
fantastiska möjligheter att uppleva 
nya platser. Om jag är bortrest på kon-
ferens eller semester och tar på mig 
löparskorna så får jag se så mycket mer.

För många svenskar har Ung företagsamhet blivit ett första steg mot att förverkliga sina entrepre-
nörsdrömmar. Allt startade i Linköping 1980 och idag är det Malin Ljung som leder organisationen i 
Östergötland. För tidningen Dialog berättar hon om ungdomars syn på företagande, om sin ovanli-
gaste arbetsdag och om sitt årligt återkommande mål.

Med fokus på 
företagande
TEXT PER CONNING  FOTO  STAFFAN GUSTAVSSON
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L inköpings nya simhall  
ska byggas i en ny stads-
del på den gamla Folk-
ungavallen, söder om 
Linköpings stadskärna. 
Simhallen placeras mellan 
Tinnerbäcksbadets park-

miljö och stadsdelens torg. 
I februari meddelade Linköpings 

kommun att Vågen är det segrande 
bidraget i arkitekttävlingen om hur 
simhallen ska se ut.

– Det vinnande förslaget kommer 
att bli en fantastisk mötesplats för alla 
Linköpingsbor, säger Elias Aguirre (S), 
kommunalråd och ordförande i täv-
lingsjuryn.

– Förslaget tar sig an utmaningen att 
skapa en simhall för lek, motion och 
idrott likväl som en mötesplats som 
utvecklar utomhusbadet och den nya 
del av innerstaden som Folkungavallen 
kommer bli.

Bidraget är ritat av 3XN Arkitekter 
med SLA, WSP, Hifab och Teknologisk 
Institut. Tävlingsjuryn anser bland 
annat att Vågens arkitektur represente-
rar ett konsekvent formspråk som berör 
på både nära och långt håll.

Berörande arkitektur
Simhallen ska innehålla åtta olika 
bassängtyper. Dit hör till exempel en 
50-metersbassäng, en 25-metersbas-
säng, upplevelsebad med vågor och 
relaxavdelning. 

Tävlingsuppgiften var att formge 
en byggnad som med uttrycksfull och 

Vågen – det är namnet på det vinnande bidraget i arkitekttävlingen om 
Linköpings nya simhall. Planen är att spaden sätts i marken i höst och att 
byggprojektet står klart under 2021.

I det vinnande arkitektbidraget Vågen ligger 50-metersbassängen i ett eget rum, ostört från upplevelsebadet på andra sidan en glasvägg. Utanför fönstren syns 
parken och Tinnerbäcksbadet.

Simhallens entréområde med nytt stadsdelstorg.
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Under åren fram till 2027 satsar miljökon-
toret i Linköpings kommun på tillsyn av 
alla små avloppsanläggningar i kommunen 
som är äldre än 15 år och som inte är 
anslutna till det kommunala ledningsnätet. 
Tillsynen berör ungefär 1000 byggnader 
om året. Syftet är att få fler avloppsan-
läggningar att fungera optimalt för miljöns 
skull. Inför besöket skickas en informa-

tionsfolder ut. Där finns också en bifogad 
checklista så att var och en kan kontrol-
lera sitt eget avlopp på förhand. Mer 
information finns på Linköpings kommuns 
webbplats, där du bland annat kan se när 
tillsynen sker i ditt område. Läs mer på 
http://www.linkoping.se/bygga-bo-och-
miljo/vatten-och-avlopp/enskilt-avlopp/
tillsyn-av-enskilda-avlopp/

Fler och bättre mötesplatser är den 
viktigaste frågan för människor som bor 
i Berga. Högst på önskelistan står ett 
bibliotek. Det framkom när Linköpings 
kommun träffade ett åttiotal invånare på 
ett dialogmöte på Bäckskolan.
   Det var den 6 februari som kommunen 
bjöd in Bergas invånare till ett möte om 
utvecklingen av stadsdelen. På plats 
fanns borgmästare Helena Balthammar, 
kommunalrådet Mikael Sanfridson och 
representanter från kommunens förvalt-

ningar. Mötet var ett av tre dialogmöten 
som nu har hållits.
   Bakgrunden är att Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) i maj 2015 bjöd in 
kommuner, landsting och regioner till nät-
verket ”Medborgardialog för att förebygga 
och hantera komplexa samhällsfrågor”. 
Syftet är att prova en dialogmodell för att 
hantera komplexa frågor som exempelvis 
handlar om integration, skolnedläggelser 
eller arbetslöshet.
   Linköpings kommun deltar som en av tio 

kommuner i nätverket och dialogprojektet 
är förlagt till Berga. Det är ett pilotarbete. 
Faller det väl ut kan det prövas även i 
andra stadsdelar.
   Frågor som har visat sig vara viktiga 
för dem som bor och verkar i Berga är 
mötesplatser, bibliotek, boende, centru-
met, arbete och sysselsättning. Diskussio-
nerna fortsätter i grupper under våren och 
hösten. Mer information finns på linkoping.
se/mittberga

Har du påbörjat eller ska påbörja det sista 
utbildningsåret på universitetet? Då har 
du möjlighet att kombinera studierna med 
ett kvalificerat extrajobb i kommunen. Håll 
utkik efter annonserna om studentmed-

arbetare, de finns bland 
annat på linkoping.se.
  Satsningen på student-
medarbetare startade 
2013 som ett pilotprojekt 
mellan kommunen och 
Linköpings universitet. 
Sedan dess har intresset 
för studentmedarbetare 
ökat.       
   Från 2016 deltar också 
de kommunala bolagen 
och andra kommuner i 
regionen.
   – Det är förvaltningar-
na som formar innehållet 

i tjänsten. Att ta emot studentmedarbetare 
är ett bra sätt att öka intresset för offentlig 
sektor och visa allt vi kan erbjuda. Samti-
digt får vi lära känna unga människor som 
kan bli våra medarbetare och kollegor. 

Dessutom får vi ny 
kunskap och nya 
perspektiv, säger 
HR-strateg Faiz 
Jaber som ansvarar 
för studentmedar-
betarna.
   – Både universite-
tet och studenterna 
har varit mycket 
nöjda med våra 
insatser för studentmedarbetarna. Handle-
darna och cheferna på arbetsplatserna har 
varit lika nöjda.
   Tjänsterna annonseras ut 15 mars–15 
april och rekryteringen pågår 17 april–17 
maj. Studenterna är timanställda på 20–25 
procent under två terminer. 
Tanken är att de ska börja i månadsskiftet 
augusti/september 2017 och sluta den 30 
juni 2018. 
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Vill du veta mer?
På webbadressen nysimhall.se hit-
tar du mer information om den nya 
simhallen.

!

berörande arkitektur anger tonen för 
utvecklingen av stadsdelen Folkunga-
vallen. Byggnaden ska förutom simhall 
även innehålla kontor och restau-
ranger.

– Det vinnande förslaget ger oss 
den karaktärsbyggnad med en berö-
rande arkitektur som vi efterfrågat i 
tävlingen, säger stadsarkitekt Johanna 
Wiklander.

Hon menar att förslaget samspelar 

mycket bra med den planerade gatu-
strukturen på Folkungavallen och att 
torget har getts en fin inramning.

– Kontorsdelen och restaurangen 
ingår också på ett välfungerande sätt i 
kompositionen. Tävlingsförslaget visar 
även en vacker och generös parksida.

Spännande landmärke
Tävlingsjuryn har bestått av politiker 
från Linköpings kommun, Lejonfastig-

heter, stadsarkitekten och ytterligare 
två arkitekter från Sveriges arkitekter. 
Urvalsprocessen har skett i flera steg  
där tävlingsjuryn har gjort bedöm-
ningar utifrån ställda krav i tävlings-
programmet.

Christian Dahlén, projektchef på 
Lejonfastigheter, är glad över att täv-
lingsjuryn har enats om ett vinnande 
bidrag. 

– Lejonfastigheter som byggherre 
kommer tillsammans med vinnande 
arkitektkontor och i nära samverkan 
med NCC att sätta igång planerna för 
den nya simhallen. 

Kommunstyrelsens ordförande Kris-
tina Edlund (S) menar att simhallen 
blir en viktig del i utvecklingen av både 
Folkungavallen och hela innerstaden. 

– Simhallen kommer stärka Linkö-
pings identitet och bli ett nytt och 
spännande landmärke, säger hon.

Tydlig idé
I sitt utlåtande framhåller juryn att 
ett tävlingsbidrag är ett förslag på hur 
den nya simhallen ska utformas och 
en grund för det fortsatta arbetet. Alla 
detaljer är inte genomarbetade. Stor 
vikt har lagts vid att det vinnande för-
slaget ska ha en tydlig arkitektonisk idé 
som kan bearbetas utan att förlora sin 
karaktär och sina kvaliteter.

Budgeten för anläggningen är 663 
miljoner kronor. Anledningen till att 
en ny simhall byggs är att den nuva-
rande är gammal och i behov av stora 
och dyra renoveringar. Sådana reno-
veringar är inte kostnadseffektiva och 
långsiktigt hållbara om man jämför 
med att bygga en helt ny anläggning.

Den nuvarande simhallen kom-
mer att användas fram till att den nya 
anläggningen är klar. Sedan ska nuva-
rande simhallen rivas och ge plats för 
andra byggnader.

Behovet av parkeringsplatser ska 
lösas i den nya stadsdel som byggs på 
Folkungavallen. Tinnerbäcksbadet ska 
finnas kvar och rustas upp i etapper.

Fasad mot Tinnerbäcksbadet.

I upplevelsebadet finns bland annat vågor, strömkanaler och möjlighet att simma ut utomhus.

Medborgardialog i Berga

Tillsyn av små avlopp är 
sista 

anmälningsdagen till årets omgång av 
Sommarföretagaren. Sommarföreta-
garen ger gymnasieelever i Linköping 
möjligheten att utvecklas som före-
tagare och entreprenörer. Under fyra 
veckor på sommarlovet kan deltagarna 
driva sitt eget företag, med utbildning, 
startkapital och coachning. Läs mer 
på www.sommarforetagaren.se

20/4

Bli en studentmedarbetare

Faiz Jaber. 
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Kulturskolan har en ny musikverksamhet 
för barn och unga som är 6-19 år med 
funktionsnedsättning. Vi träffas individuellt 
och spelar under roliga former utan krav 
på prestation. 
   Det sker utifrån var och ens förutsätt-
ningar och utan muntliga instruktioner. 
Deltagarna får använda slaginstrument 
och enklare blåsinstrument. 
   Vi kommer exempelvis att arbeta med 

grov- och finmotorik, balans och arbets-
ställning, koncentration och uthållighet, 
samspel och samverkan. 
   Vi ses en gång per vecka. Ingen avgift. 
För anmälan kontakta Kulturskolans expe-
dition 013-20 73 60. 
   För information: www.fmt-musikterapi-
center.se eller Jan Henbrant 070-399 12 
80, Torbjörn Andersson 070-377 11 55.

Sy och språka i Ryd

Fram till den 30 april har du 
möjlighet att tycka till om för-
slaget till en fördjupad över-
siktsplan för Mjärdevi och 
Västra Valla.
Det övergripande syftet med planen är 
att ange inriktningen för den långsik-
tiga utvecklingen av Mjärdevi och Väs-
tra Valla. Nu pågår samrådet för planen 
och Linköpings kommun vill veta vad 
du tycker.

Utvecklingen i Mjärdevi och Västra 
Valla ska bidra till att Linköping blir en 
långsiktigt hållbar, attraktiv och kon-
kurrenskraftig stad, kommun och regi-
ondel. Visionen för planområdet är att 
miljön ska vara kontrastrik, brokig och 
levande. De karaktärsfulla miljöerna 
som finns i området idag med bland 
annat universitetet och Science Park 
Mjärdevi, ska ges möjlighet att utveck-
las, kompletteras och växa samman till 
en mer stadsmässig miljö. Det vill säga 
en blandning av service, bostäder och 

verksamheter. På sikt ger det möjlighet 
för inte bara mer verksamhetsyta utan 
också mellan 10 000 och 15 000 bostä-
der inom planområdet.

Samrådet om den fördjupade över-
siktsplanen pågår 27 februari - 30 april 
2017. Handlingar finns att hämta på 
Medborgarkontoret City på stadsbib-
lioteket och i kundtjänst på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Drottninggatan 45. Se även informa-
tion på webbplatsen linkoping.se/
oversiktsplan

Frivilligcentrum, så heter ett nystartat pro-
jekt som ska marknadsföra kommunens 
frivilliguppdrag och rekrytera människor 
till dem.
   Bakgrunden är att kommunen behöver 
hjälp av civilsamhället för att lösa vissa 
uppdrag. Resurssamordnarna Jussi 
Eklöf och Andreas Thander jobbar med 
projektet. 
   – Vi ska marknadsföra kommunens 
frivilliguppdrag och rekrytera personer 

som vill jobba med dem, till exempel med 
uppdragen som god man och familjehem.       
Frivilligcentrum fungerar som en väg in
för alla Linköpingsbor som vill åta sig ett 
frivilliguppdrag, säger de.
   Har du frågor eller vill du engagera 
dig? Skicka ett mejl till frivilligcentrum(at)
linkoping.se
Ersätt (at) med @ i adressen ovan när du 
skickar mejl. 

Tyck till om 
Mjärdevi och 
Västra Valla

Dricksvatten från privata brunnar kan 
innehålla vissa skadliga ämnen, trots att 
det luktar och smakar bra. Därför uppma-
nar Linköpings kommun hushåll med egen 
dricksvattenbrunn att testa sitt vatten 
regelbundet.
   Hushåll på landsbygden har under 
hösten fått hem ett brev med information 
om hur de kan göra för att testa sitt vat-
ten. De som har fått hem brevet och som 
har kommunalt vatten kan bortse från 
informationen eftersom det kommunala 
vattnet testas regelbundet. Mer informa-
tion hittar du på linkoping.se/dricksvatten 
och livsmedelsverket.se

För människor som har kommit till Sverige 
från andra länder är det betydelsefullt att 
få möjlighet att träffa svenskar, få veta 
mer om Sverige och att träna på att tala 
svenska. En satsning som har pågått i Lin-
köping under många år är det som idag 
består av delarna Sy & språka, Snickra & 
snacka och Smaka & baka. 
   Den ursprungliga verksamheten star-
tade i Skäggetorp 2002 och pågick först i 
projektform. Sedan 2004 är den förlagd till 
Nya Rydsskolan. 
   Här kan besökarna bland annat använda 
symaskiner och snickarverkstad, samti-
digt som det finns möjligheter att umgås, 
prata och få information av olika slag.

   Satsningen stöds av Linköpings kom-
mun och under träffarna finns bland 
annat personal från Nya Rydsskolan och 
pensionärer på plats. 
   Till dem som håller i verksamheterna 
hör Agneta Björkman, Shawsan Anoya, 
Christina Gustafsson, Cecilia Vergara och 
Anna-Ida Nilsson.
   Responsen visar att verksamheterna 
är betydelsefulla och uppskattade av 
besökarna. 
   Personalen som finns på plats kan även 
vara bollplank om man har frågor kring 
olika saker i det svenska samhället.
   De senaste åren har besökarna också 
kunnat lyssna på föreläsningar och in-

formation. I samband med fikastunden 
medverkar aktörer som ABF och Soropti-
misterna. Verksamheterna har pågått ett 
tiotal kvällar per termin, och närmar sig nu 
slutet för denna säsong.

Standarden på stora gator, bostadsgator 
och cykelvägar upplevs som bra eller 
acceptabel av 74 procent. Detta är en 
förbättring med tre procentenheter 
jämfört med 2015. Högst är nöjdhe-
ten med cykelvägar som 78 procent är 
nöjda med. 

– Det här är ett positivt trendbrott 
och ett steg mot en mer tillgänglig 
kommun, säger Elias Aguirre (S), ordfö-
rande i samhällsbyggnadsnämnden. 

– Jag är glad över att fler uppmärk-

sammar det arbete som görs för att 
förbättra gator och underlätta snö-
röjningen. Kommunikationen kring 
vägarbeten har tagit flera steg framåt 
de senaste åren och det arbetet behöver 
fortsätta. 

Snöröjning
När det gäller snöröjning och halkbe-
kämpning på de olika typerna av gator 
och vägar är 77 procent nöjda. Kom-
munen får gott betyg när det gäller 

snöröjning och halkbekämpning för de 
stora gatorna, 80-90 procent i samtliga 
ålderskategorier är nöjda. 85 procent är 
nöjda med renhållningen av gator och 
vägar utanför Linköpings centrum och 
90 procent i Linköpings centrum.

Några av de insatser som gjorts under 
de sista åren är att förstärka kommuni-
kationen kring vägarbeten, en vägar-
betsapp där alla vägarbeten i kommu-
nen går att följa och en utveckling av 
sop- och saltstråken. 

För första gången sedan 1995 ökar nöjdheten med gator och cykelvägar. Det visar den enkät som 
kommunen genomförde under 2016. Både gatustandard och snöröjning fick bättre omdöme förra 
året jämfört med 2015. 

Så tycker vi om gatorna

Vill du engagera dig?

Testa ditt 
brunns-
vatten

Musik för unga med 
funktionsnedsättning
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TEXT PER CONNING  

E
n lyftkran sträcker sig mot 
himlen strax intill Max 
hamburgerrestaurang mellan 
Torvingegatan och Norrkö-
pingsvägen. En betongbil har 
parkerat under kranen och 
några meter bort arbetar en 
grävskopa. 
Det som idag är en bygg-
plats ska i början av 2018 ha 

förvandlats till ett nytt hotell. Satsningen går 
under namnet The Box hotel och drivs av Bengt 
Pettersson och Stefan Carneteg. 

– Vi tänker i boxen istället för utanför. Det 
blir en box med mycket kärlek och omtanke 
inuti, säger Bengt som förklaring av namnvalet.

Stefan kikar upp mot lyftkranen och berättar 
att det färdiga resultatet blir ett fullservicehotell 
med bland annat 176 rum, relaxdel, konferens, 
restaurang och stora sociala ytor på bottenvå-
ningen.

– Det kommer även att vara en del aktiviteter. 
Det kan bli musik ett par dagar i veckan. 

Bengt målar upp bilden av ett aktivt hotell 
som även kan rikta in sig mot sport och well-
ness, med spa och gym.

Sedan tidigare driver Bengt Pettersson och 
Stefan Carneteg Linköpings två Best Western-
hotell inne i centrum. De framhåller att staden 
växer och ser sitt nya hotell som ett bra komple-
ment med sin närhet till bland annat flygplat-
sen, Saab arena och Linköping arena. Och nu 
hoppas de på fortsatta satsningar från kommu-
nen som kan lyfta turismen ytterligare.

Skapar arbetstillfällen
Att både privatresenärer och mötesbesökare 
vill komma till Linköping är en viktig fråga för 
kommunen.

– Linköping är Sveriges femte största stad och 
ska vara en stad som människor vill besöka. 

Besöksnäringen är en växande näring och ska-
par arbetstillfällen. Vår ambition är att fler ska 
besöka Linköping och vår region, säger kommu-
nalrådet Jakob Björneke (S).

Om man tittar på statistiken pekar siffrorna 
i rätt riktning. För trettonde året i rad ökade 
antalet övernattningar i Linköpings kommun 
2016. Enligt Statistiska centralbyrån genomför-
des totalt 493 393 gästnätter under året och till-
växten uppgick till 3,6 procent. Övernattningar 
genomförda av svenskar förblev oförändrat i 
jämförelse med 2015, men de utländska över-
nattningar ökade med 18,2 procent. De svenska 
övernattningarna var 388 747 stycken medan 
de utländska uppgick till 104 646.

Enligt Johan Rustan, vd för besöksnärings-
bolaget Visit Linköping & Co, ser även progno-
serna för den närmaste tiden lovande ut.

– Vi har aldrig haft så mycket konferenser och 
kongresser som vi ser ut att få 2017-2018. Det 
blir mycket affärsturism, som vi kallar det. Det 
är betydelsefullt för hotell- och restaurangnä-
ringen.

Men även om det just nu byggs nya hotellrum 
på olika håll i Linköping tror Johan Rustan att 
det behövs mer av den varan.

– Vi vet att hotellrummen inte kommer att 
räcka till 2030 om vi ska lyckas nå vårt mål. 
Om vi får betydligt fler besökare behöver vi fler 
hotell.

Johan Rustan syftar på den eventstrategi som 
Linköpings kommun tog fram för knappt tre år 
sedan. Där framgår att det övergripande målet 
är att Linköping år 2030 ska vara en av Sveriges 
tre främsta eventstäder och mötesplatser inom 
kunskap och innovation, kultur och hälsa, nöje 
och idrott.

Catarina Thuning, kommunikationsdirektör 
i Linköpings kommun, säger att vägen till detta 
mål bygger på samarbete mellan flera aktörer 
inom till exempel kommunen, näringslivet, 

För trettonde året i rad ökar antalet övernattningar i Linköpings kommun. Nu 
arbetar många för att locka hit ännu fler besökare. År 2030 ska Linköping vara 
en av Sveriges tre främsta evenemangs- och mötesstäder.
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Welcome to Linköping!

Linkö ingp
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akademin och föreningslivet. Det 
ska göra att Linköping blir ännu mer 
attraktivt och att det också skapas fler 
arbetstillfällen.

– Kompetensförsörjning inom flera 
olika yrkesområden är en stor utma-
ning i Linköping. Att offensivt arbeta 
med att förstärka Linköpings attraktivi-
tet är en viktig framgångsfaktor för att 
klara detta.

Hon konstaterar att det går bra för 
hotellen och att det också kommer nya 
restauranger och andra verksamheter. 
Samtidigt som arbetet med att stärka 
besöksnäringen är långsiktigt går det 
även nu att se resultat i alla events, 
idrottshändelser och konserter som 
arrangeras här.

Pris för livemusik
Det gångna året lockade Linköping till 
sig flera stora artister. Det bidrog till att 
Visit Linköping & Co belönades med 
priset Live-apan som årets arrangör av 
live-musik i Sverige. Priset har instif-
tats av evenemanget Sweden Live i 
samarbete med branschorganisationen 

Livemusik Sverige. I sin motivering 
framhåller de bland annat att Linkö-
pingspubliken kunde se namn som 
Kent, Håkan Hellström, Lars Winner-
bäck, Laleh och Elton John. Även bred-
den i utbudet lyfts fram.

– Det här är ett bevis för att vårt 
bolag med sina medarbetare har gjort 
ett fantastiskt jobb, säger Johan Rustan.

– Linköpingsborna har ett gäng per-
soner som gör sitt yttersta varje dag för 
att skapa mer glädje i staden. Utmär-

kelsen betyder också att våra samar-
betspartners utanför Linköping har 
sett hur vi har lyckats. Det är mycket 
hedrande.

Han försäkrar att det inte räcker med 
att ha en evenemangslokal som Saab 
arena och sedan tro att stora artister 
kommer dit automatiskt.

– Det finns många arenor i Europa 
som vill ha artister som Elton John. 
Därför handlar det om så mycket mer, 
alltifrån att man säljer biljetter till att 

man har en organisation som klarar av 
så här stora produktioner. 

Barnfamiljer viktig målgrupp
Förutom tillfälliga evenemang som 
konserter och idrottstävlingar kan 
Linköpingsbor och besökare lockas av 
besöksmål av olika slag. Bland Linkö-
pings dragplåster finns till exempel 
Friluftsmuseet Gamla Linköping, Flyg-
vapenmuseum, domkyrkan och Bergs 
slussar. 

Om man vidgar perspektivet framgår 
det att Linköping ligger mellan stora 
turistattraktioner som Kolmårdens 
djurpark utanför Norrköping och 
Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. I 
Linköpings kommun finns nu planer 
på att skapa besöksmål som riktar sig 
till samma målgrupp: barnfamiljer 
från Sverige och utlandet. Det skulle 
kunna stärka regionen som en plats 
för familjesemestern och även gynna 
övriga besöksmål i Linköping.

– Om vi kan paketera en upplevelse 
för barnfamiljer kan vi bli Sveriges 
bästa familjesemester. Det blir enklare 
för familjerna. Sedan får vi även se 
vilken betydelse Lalandias planerade 
vattenland i Motala kan få för Öster-
götland, säger Johan Rustan.

Han pekar på att många familjer 
bestämmer sin sommarsemester i bör-
jan av året. Om Linköping blir mer att-
raktivt för den målgruppen underlättar 
det för de lokala besöksmålens plane-
ring, till exempel för hur mycket perso-
nal de ska anställa under säsongen.

Besökscentrum
Även befintliga besöksmål vill öka sin 
attraktionskraft. Ett exempel är aktörer 
vid Kinda kanal som arbetar för att öka 
utbudet av upplevelser för kultur- och 
naturintresserade besökare från andra 
länder. 

Ett annat exempel är Bergs slussar 
vid Göta kanal. Området gästas av 
mellan 300 000 och 400 000 personer 
varje år.

– Vi har tecknat ett samarbetsavtal 
med Göta kanalbolag där vi tittar på 
hur vi kan utveckla ett besökscentrum 
vid Bergs slussar. Det är ett fantastiskt 
område. Men vi har också stor respekt 
för det kulturarv som Göta kanal är, 
säger Johan Rustan.

Han menar att det generellt behövs 

tydliga reseanledningar för att besö-
kare ska komma till ett ställe.

– Ska vi ta den position som Linkö-
pings eventstrategi siktar mot så måste 
vi vara villiga att utveckla vår stad. Om 
man tar ett exempel som Djurgården 
i Stockholm så finns det hur många 

upplevelser som helst på en begränsad 
yta. Därför kan besökare också vilja bo 
över där. Besöksnäringen handlar om 
just detta – att skapa reseanledningar 
så att människor vill vara där ett antal 
dagar. Det arbetet håller vi på med i 
Linköping nu.

Bengt Pettersson (till vänster) och Stefan Carneteg satsar på nytt hotell i Linköping. Planen är att The Box 
Hotel står färdigt i början av 2018, strax intill Max hamburgerrestaurang mellan Torvingegatan och Norrkö-
pingsvägen.

Bergs slussar lockar många besökare från både Sverige och utlandet.
Linköping har haft besök av flera stora stjärnor det senaste året. En av artisterna som kommer under 2017 
är Per Gessle. Han spelar på Stångebrofältet den 12 augusti.
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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

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd
Kontakt genom mejl

Jessica Eek (V) 
Gruppledare
Arbete: 20 71 85

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

Christer Mård (L)
vik.kommunalråd
Mobil: 0705-60 43 02

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

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

Mikael Sanfridson (S) 
Kommunalråd
Telefon: 013-20 70 52

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

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

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 Liberalerna.  
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) kommunalråd, samordningsansvar för bland 
annat äldreomsorg, omsorg och sociala frågor.

Birgitta Rydhagen (MP) kommunalråd, förste vice ordförande i kom-
munstyrelsen, ansvarar för idéburen sektor. 

Rebecka Hovenberg (MP) kommunalråd, samordningsansvar för miljö- 
och klimatfrågor, naturvård och landsbygdsutveckling.

Daniel Andersson (L) kommunalråd, ansvarar för personalfrågor. 

Christer Mård (L) ) vikarierandekommunalråd, samordningsansvar 
för bland annat gymnasieskolan samt arbetsmarknads- och 
integrationsfrågor.
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Datum för sammanträden
Bygg- och miljönämnden
20/4, 18/5, 15/6 

Samhällsbyggnads-
nämnden
19/4, 17/5, 7/6

Äldrenämnden
20/4, 18/5, 15/6

Omsorgsnämnden
19/4, 17/5, 14/6

Bildningsnämnden
20/4, 18/5, 15/6 

Kultur- och fritids-
nämnden
20/4, 18/5, 15/6

Kommunfullmäktige
28/3, 25/4, 13/6

Kommunstyrelsen  
4/4, 18/4, 2/5, 16/5,  
30/5, 20/6 

Barn- och ungdoms-
nämnden 
20/4, 17/5, 15/6

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. Dessutom ska utskotten ge de 
förtroendevalda möjligheten till en dialog med Linkö-
pingsborna i de olika områdena. Välkommen att ta kon-

takt med dina lokala politiker om frågor i din kommun-
del. På linkoping.se hittar du mer information om 

de geografiska utskotten. Klicka i tur och ordning 
på rubrikerna Kommun och politik, Politik och 

demokrati, Kommunfullmäktige, Råd och 
utskott. Utskotten ligger i högerspalten.

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, 0732-54 41 16
Lars Vikinge (C), vice ordförande, 0705-54 31 25

Åkerbo
Mari Hultgren (S), ordförande, 0703-79 56 72
Fredrik Lundén (M), vice ordförande, 0767-64 65 83

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,  0734-12 57 24
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, 0704-48 77 44 
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11Du kan också kontakta din politiker genom 
att mejla förnamn.efternamn@linkoping.se
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Linköpings 
centrala 
områden

Rebecka Hovenberg (MP)
Kommunalråd
Mobil: 0732-54 41 16

Här hittar du samman-
trädesdatum våren 2017 
för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och 
några av nämnderna.  
På www.linkoping.se 
hittar du mer informa-
tion i samband med res-
pektive sammanträde.



Linköpings kommun

linkoping.se/energi

Infokvällar om solenergi 
och värmepumpar
Funderar ni på ny värmepump eller att byta ut den gamla? 
Intresserad av att producera egen el från solen?

Experter från Svenska kyl & värmepumpsföreningen och 
solenergiexpert Arne Andersson föreläser. Kommunens 
energi- och klimatrådgivare finns på plats. 

27/3 Brokinds skola, matsalen Tid: 18:30-21:00

28/3 Askeby skola, matsalen. Tid: 18:00-20:30

29/3 Vikingstad skola, matsalen. Tid: 18:00-20:30

Fri entré och fika, föranmälan krävs ej.  

Energi- och klimatrådgivningen 
Kostnadsfri och opartisk rådgivning 
energi@linkoping.se 013- 20 64 00

Linköpings kommun
linkoping.se/medborgarkontor

• Bostadsinformation  

• Budget- och skuldrådgivning

• Konsumentvägledning  

• Samhällsinformation  

• Stadsdelssamordning  

• Tomtförmedling  

• Turistinformation  

Medborgarkontor City 
i Stadsbiblioteket, Östgötagatan 5, 
013-20 66 70

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

Medborgarkontoret i Berga 
Söderleden 46 (bredvid Berga kyrka), 
013-20 55 30

På Medborgarkontoret har du tillgång till: 
Arbetsförmedlingen • Arkitektrådgivning, ring för bokning • Barnomsorgshandläggare  • Byrån mot diskriminering  
Juridisk rådgivning, ring för bokning • Resurspoolen • Äldrelots 

Vi hjälper dig att hitta rätt i samhället

All vägledning på ett ställe
Välkommen till Medborgarkontoret




