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Snart närmar sig den varma sommaren, det betyder sommarlov för 
några, sommarjobb för somliga och semester och ledigt för många. 
Många åker till sitt lantställe eller passar på att resa under sina le-
diga veckor. Men för barn och vuxna som inte har den möjligheten 
utan av olika anledningar stannar kvar i Linköping är det viktigt att 
en stad av Linköpings storlek också erbjuder alternativ och mäng-
der av sommaraktiviteter. Det har faktiskt aldrig varit så mycket 
resurser till sommaraktiviteter som detta år. Spontanidrottsplatser 
kommer bemannas och kulturlov med slöjd och skapande kommer 
finnas.

När jag var liten fanns det badbussar som gick från Stockholms-
förorten där jag växte upp för oss som hade sommarlov. Jag vet 
vad det betyder för många barn och även vuxna att ha närhet till 
en badplats eller simanläggning. Det är därför med glädje jag ser 
alla badsatsningar som görs i Linköping och det betyder att det 
är många barn som kommer erbjudas en rik fritid i vår stad under 
somrarna! 

När jag möter någon av alla de ungdomar som fått ett sommarjobb, 
ser jag stoltheten och glädjen de har över att få gå till ett jobb och 
lära sig något nytt, tjäna egna pengar och ta med sig egen matlåda. 
Det är roligt att 1200 ungdomar i Linköping får chansen till något 
av de sommarjobb kommunen erbjuder. Fler ungdomar än tidigare 
som får förbereda sin egen matlåda inför sitt nya sommarjobb!

Själv kommer jag simma lugnt på semestern och en av målsätt-
ningarna är att besöka något av stans och Östergötlands alla fik.     
Sju av dem finns med i White guide, som presenterar Sveriges 
bästa caféer. Och från Linköping finns Babettes Kafferi med, som 
också nyligen fick det nyinstiftade priset Nyponet av Lars Winner-
bäck, och caféet Chocolat. Det är en alldeles lagom upptäcktsfärd i 
sommar där jag och mina barn kommer undersöka var det serveras 
bäst saft, kaffe och kakor.  Återkommer med en rapport! 
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Nu startar genomförandet av 
området Djurgården i Linkö-
ping. När det är helt utbyggt 
kommer det att ge plats för 
uppskattningsvis 16 000 
boende och 8 000 bostäder.

Omfattningen av byggplanerna gör att 
stadsdelen blir ett av de större bostads-
projekteten i stadens historia. 

– Det är dags att gå från ord till 
handling och förverkliga de visioner 
som funnits länge för Djurgården, säger 
Elias Aguirre (S), ordförande i samhälls-
byggnadsnämnden. 

Han menar att Linköping behöver ett 
stort tillskott av bostäder för att lätta på 
bostadsbristen.  

– Samtidigt ger Djurgården oss 
möjlighet att utveckla Linköping i de 
viktiga näringslivs- och forskningsmil-
jöerna i närheten av Linköpings univer-
sitet och Mjärdevi Science Park. 

Djurgården ska ha olika boendefor-
mer, service, skola, förskola, butiker, 
verksamhetslokaler, torg och natur-
områden. Med fokus på miljövänligt 
byggande och en prioritering av gång-, 
cykel- och kollektivtrafik ska hållbarhet 
vara ett ledord för stadsdelen. Närheten 
till naturområden i Vallaskogen och 
Tinnerö är också en kvalitet som ska tas

tillvara i den nya stadsdelen. 
– Linköping expanderar och både 

människor och företag behöver miljöer 
att växa i. Vi vill göra det genom att 
låta staden växa inåt och skapa attrak-
tiva stadsmiljöer. Djurgården kommer 
att binda ihop universitetet, Vallasta-
den och Lambohov med staden och 
bidra till att skapa ett mer sammanhål-
let Linköping, menar Elias Aguirre. 

I april tog samhällsbyggnadsnämn-
den beslut om planeringsstart av de 
första områdena för stadsdelen Djur-
gården, områdena närmast Lambohov. 
Området omfattar cirka 1 500 bostäder, 
varav den första detaljplanen kommer 
omfatta 400-700 bostäder. 

Linköping har utsetts till Årets 
studentstad 2016-2017 av Sve-
riges förenade studentkårer. 
Det är andra gången Linköping 
kniper titeln.

– Otroligt roligt att Linköping har fått 
utmärkelsen, säger kommunstyrelsens 
ordförande Kristina Edlund (S). 

– Detta visar att vi är på rätt väg i 
vårt arbete med att göra Linköping 
till en attraktiv stad för studenter. Det 
här är frukten av ett brett samarbete 
mellan kommunen, studentkårerna, 
Linköpings universitet och det lokala 
näringslivet. Vi har genomfört en rad 
satsningar för ett levande studentliv 
och det är kul att det märks och upp-
märksammas. 

Det är andra gången som Linköping 
får utmärkelsen Årets studentstad, vil-
ket staden är ensam om. Första gången 
Linköping tog hem titeln var 1999.  

Kristina Edlund säger att satsning-
arna fortsätter för att kommunen ska 
vara attraktiv för studenter, och för att 

ännu fler ska stanna här efter studierna. 
– Där är jag övertygad om att våra 

satsningar på bostadsbyggande, event 
och kultur kommer att bidra starkt, lik-
som våra höjda ambitioner för jobb  
och näringsliv. 

Utmärkelsen Årets studentstad har 
delats ut sedan 1999. De nominerade 

ska kunna visa att deras stad arbetar  
för studenternas bästa utifrån följande  
kriterier: en studentstad med samar-
beten för studenternas bästa, en stu-
dentstad som värnar om alla studenter, 
en studentstad att studera, leva och 
trivas i, och en studentstad med ett 
fungerande studentinflytande.personer är anställda av Linköpings 

kommun. I kommunens årsredovis-
ning på www.linkoping.se hittar du 
mer statistik om verksamheten.

8154

  Årets studentstad – igen

Startskott för Djurgården

Jubel över utmärkelsen Årets studentstad. Från vänster Helen Dannetun, rektor Linköpings universitet, 
Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande, Caroline Sundberg, SFS ordförande, Martina Johans-
son, kårordförande Stuff, Matilda Strömberg, kårordförande Studentkåren Consensus och Sebastian 
Brandtberg, kårordförande Lintek.                                                Foto: Claes Lundkvist, Linköpings kommun

 Har du ett rum eller en lägenhet som du 
vill hyra ut till en student i Linköping eller 
Norrköping? Kontakta studenternas hyres-
gästorganisation Kombo, som tillsammans 
med Linköpings universitet jobbar för att 
förbättra bostadsutsikterna för tusentals 
nyantagna studenter varje år.
   Vill du göra en kortare insats finns det 
under perioden 15 augusti till 30 septem-
ber ett stort behov av tillfälliga sovplatser i 
Linköping och Norrköping. Vid terminsstart 
är det extra många som behöver hjälp.
   För att läsa mer och erbjuda en bostad 
eller sovplats: gå in på www.bostad.
karservice.se eller ring på telefon 013-28 28 
05. All annonsering är gratis, och Kombo är 
mycket tacksamma för ditt stöd!

Linköping ligger återigen på topplistan 
över de bästa städerna i landet att bo 
i. Detta enligt den årliga ranking som 
tidskriften Fokus gör i samarbete med 
Internationella Handelshögskolan i 
Jönköping.  
   Linköping kommer på 4:e plats i kate-
gorin stadskommuner och på 13:e plats 
totalt i landet. Detta är den mest omfat-
tande rankingen som görs av kommu-
nernas attraktivitet och utveckling. 
   – Det är glädjande att vi åter får en 

topplacering, säger kommunstyrelsens 
ordförande Kristina Edlund (S). 
   – Linköping är ett tillväxtnav med en 
växande arbetsmarknad, kunskapsin-
tensiva branscher och tillgång till goda 
kommunikationer. Det gör kommunen 
till en lika unik som attraktiv plats att bo 
på. Staden växer och utvecklas som 
aldrig förr och befinner sig i en otroligt 
spännande fas som vi just nu bara ser 
början på.

Projektet ”Kultur för äldre” har tagits emot väl av äldre och 
personal inom äldreomsorgen. Nu ska Linköpings kommun 
fortsätta att utveckla kulturarbetet. 
   – Kulturella aktiviteter kan innebära ett rikare liv för många 
äldre, säger Mikael Sanfridson (S), ordförande i äldrenämnden. 
   Projektet genomfördes 2014-2015 för att äldre ska kunna ta 
del av kulturella arrangemang i äldreboendena. Som en del av 
satsningen har ett lättillgängligt kulturutbud tagits fram som 
verksamheterna kan boka föreställningar från. Som en fort-
sättning kommer det att hållas en årlig utbudsdag för personal 
inom äldreomsorgen och inom kultur- och fritidsförvaltningen. 
   ”Kultur för äldre” genomfördes av Region Östergötland, 
Östgötateatern, Östgötamusiken och kommunerna Linköping, 
Finspång, Motala, Vadstena och Valdemarsvik.

Fortsatt satsning på kultur för äldre

Så rankas Linköping

Har du boende 
till en student?
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Det är i en stor vit 
byggnad vid Skogs-
lyckegatan som 
Kulturen har sina 
lokaler. Redan ett 
par steg innanför 
dörren är atmosfä-
ren full av skapande 

och kreativitet. I ett skåp står mängder 
av egentillverkade glas- och keramik-
föremål. I ett musikrum direkt till 
vänster skymtar trummor, gitarrer och 
en synt. Lite längre in öppnar sig en 
stor ateljésal där solen silar in genom 
enorma fönster. Här finns arbetsbänkar 
och konstnärsmaterial som penslar, 
färgtuber och lera. Ytterligare en bit in 
i huset ligger ett teaterrum med scen, 
strålkastare och ljudutrustning. 

En av de Linköpingsbor som deltar i 
verksamheten är Marielle Danielsson. 
Hon har varit med sedan 2009 och hål-
ler främst på med teater och musik.  

– Jag är väldigt intresserad av musik. 
Det har jag varit ända sedan jag var 
liten. Och när jag kom hit fick jag 
också upp intresset för teater, säger 
hon.

Har fått erfarenhet 
Kulturens teatergrupp Kulpåscen 
brukar sätta upp pjäser som allmän-
heten är välkommen att besöka. Nu 
är de aktuella med musik- och teater-
föreställningen Resan till Venus, där 
Marielle spelar en rymdvarelse.  

Hon har varit med i flera pjäser tidi-
gare och fått en hel del erfarenhet. 

– När jag började var det nervöst. 
Men inte nu längre, nu är jag så van. 

Under ledning av Kajsa Jonasson och 
Bertil Åhlin brukar Kulpåscen improvi-
sera fram sina manus. Det gör att grup-
pen kan ta tillvara på varje skådespela-
res talanger och förmågor.  

Vid sidan av föreställningarna arbe-
tar de även med dans, rytm, musik och 
teaterövningar. Genom övningarna 
kan deltagarna utveckla sina rörelser, 
röster och känslouttryck. Gruppen 
tränar också på samarbete genom olika 
dramaövningar. 

Ny utmaning
I föreställningen Resan till Venus 
medverkar även Kulturens musikgäng 
Rockgruppen. Dessutom tillverkas en 
del rekvisita av personer i den ska-
pande delen av verksamheten. Vårda-
ren Susanne Wilzén säger att detta är 
ett nytt sätt att arbeta.  

– Vi har inte jobbat tillsammans på 
det här sättet förut. Det är en ny utma-
ning som kan förstärka vi-känslan 
ännu mer.  

En annan person som är med i 
Kulturen är Karin Heggby. Hon håller 
bland annat på med glas, keramik, sång 
och musik. En dag i veckan jobbar hon 
även med djur på Lillvalla gård. Karin 
säger att Kulturen, precis som Lillvalla 
gård, betyder mycket för henne. 

”Vi har bra samman-
              hållning och 
        bra kamratskap ”

DIALOG | TEMA KLIMAT OCH MILJÖ

Sång, musik, teater och annat skapande arbete. På den dagliga verksamheten Kulturen i Johanne-
lund kan personer med funktionsnedsättning uttrycka sig kreativt på många olika sätt. Att det ger 
mycket glädje går inte att ta miste på.  
– Jag trivs hur bra som helst, säger Marielle Danielsson. 

Här spelar  
alla roll 

Teater är en del av verksamheten på 
Kulturen. Här syns från vänster Sami 
Bechlaoui, Marielle Danielsson, Christer 
Sjöstedt och Sara Anesvärd.

TEXT PER CONNING  FOTO  GÖRAN BILLESON

DIALOG | TEMA FUNKTIONSNEDSÄTTNING
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– Vi har bra sammanhållning och bra 
kamratskap. Här har jag lärt känna nya 
vänner. Man känner sig glad varje dag.  

Just nu deltar drygt 40 personer i 
verksamheten. Omkring 10-12 personer 
är där på heltid, medan övriga kommer 
vissa tider i veckan.

Provar nya saker 
Susanne Wilzén har tillhört personalen 
i fyra år. Hon arbetar med den ska-
pande verksamheten, där deltagarna 
jobbar med material som glas och lera. 
Även Susanne framhåller att det är ett 
positivt ställe att vara på.  

– Alla är väldigt glada för att komma 
hit. De tycker om att träffas, umgås och 
att skapa. Vi provar även nya saker, till 
exempel att arbeta med betong. Det 
är egentligen bara fantasin som sätter 
gränser för vad vi kan göra. 

Hon poängterar att Kulturens ambi-
tion är att ta tillvara på varje persons 
talang. 

– Alla som har ett intresse ska få 

möjlighet att vara med. Men det är 
en populär verksamhet. Många vill 
komma hit, så man får kanske stå i kö. 

För egen del halkade Susanne in på 
ett bananskal, som hon uttrycker det. 
Hon höll egentligen på att utbilda sig 
till lärare. Men under en arbetsperiod 
på Kulturen kände Susanne att hon 

hade hittat rätt. Hon hoppade av lärar-
utbildningen, skaffade en underskö-
terskeutbildning och började arbeta på 
Kulturen. Det har hon inte ångrat. 

– Det är riktigt tillfredsställande att 
komma hit. Jag brukar säga att även 
om jag blev miljonär så skulle jag inte 
sluta jobba. Jag kanske skulle gå ner lite 
i arbetstid, men jag skulle fortfarande 
vara kvar. Det ger alldeles för mycket 
för att gå härifrån. Visst kan det köra 
ihop sig lite ibland, men det löser vi.

Vill du veta mer?
Kulturen drivs av Leanlink i Linkö-
pings kommun. På kommunens 
webbplats www.linkoping.se hittar 
du mer information om Kulturen och 
andra dagliga verksamheter för per-
soner med funktionsnedsättning. 
Där finns också information om 
föreställningen Resan till Venus som 
framförs den 13 juni.

!

Omsorgsnämnden startar ett 
nytt boende för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. 
Det nya boendet kommer att 
ha nio platser och har inflytt-
ning i april 2017.

– Det här boendet är mycket efterläng-
tat. Som Linköpingsbo ska man känna 
sig trygg med att man får de hjälpin-
satser man behöver. Just nu väntar 
alldeles för många Linköpingsbor med 
funktionsnedsättning på en plats på ett 
boende, säger omsorgsnämndens ord-
förande Daniel Andersson (L).  

I skrivande stund väntar 65 personer 
med funktionsnedsättning på att få ett 
erbjudande om bostad med särskild ser-
vice. Kommunens mål är att en sådan 
bostad ska erhållas inom sex månader, 
men i januari hade 37 personer väntat 
längre. 

– Många har väntat oacceptabelt 
länge på att få en plats. Därför gör vi 
nu en stor satsning på att få fram fler 

boenden. Under åren 2016–2019 öpp-
nar vi ett hundratal nya platser, säger 
Daniel Andersson. 

Det nya boendet består av nio bostä-
der, en gemensamhetslokal och en per-

sonallokal och ligger på Hunnebergsga-
tan 36. Fastigheten ska totalrenoveras 
innan boendet står klart. Inflyttningen 
beräknas till den 1 april 2017.

Nya bostäder med särskild service  
 

Bildningsnämnden gör en sats-
ning på gymnasiesärskolans 
arbetsplatsförlagda lärande, 
APL. Syftet är att underlätta 
övergången mellan skola och 
arbetsliv.

Bildningsnämnden har för 2016 och 
2017 avsatt 130 000 kronor varje år för 
att stödja utvecklingsarbetet på gymna-
siesärskolan. Denna gång går pengarna 
till utveckling av det arbetsplatsför-
lagda lärandet.

– Alla gymnasieelever behöver ha 
mer kontakt med arbetslivet. Det har 
visat sig vara svårare att få det att fung-
era för eleverna i gymnasiesärskolan. 
Vi satsar därför medel för att utveckla 

arbetet med att få tag på lämpliga plat-
ser hos arbetsgivare, säger bildnings-
nämndens ordförande Karin Granbom 
Ellison (L).
– Att underlätta övergången till ett 

yrkesliv genom utökad APL handlar 
inte bara om att uppfylla lagens krav, 
utan framför allt om att ge en ökad 
framtidstro och delaktighet i samhället 
för dessa elever. 

Elevernas kontakt 
med arbetslivet är 

betydelsefull.

Omsorgsnämnden gör en stor satsning på att få fram fler boenden.

Satsning på gymnasiesärskolan

Marielle Danielsson tycker om musik och spelar gärna synt. Karin Heggby arbetar bland annat med glas och keramik.

Susanne Wilzén är vårdare på Kulturen.



DIALOG | TEMA FUNKTIONSNEDSÄTTNING TEMA FUNKTIONSNEDSÄTTNING | DIALOG

10 | DIALOG | 02 | 16 | linkoping.se  linkoping.se | 02 | 16 | DIALOG | 11 

Miljöpartiet vill att vi ska ha 
en helhetssyn på tillgänglig-
het i samhället. 

Hela livssituationen ska gå ihop 
kring den som har någon form 
av funktionsnedsättning, psy-
kisk som fysisk. Alla ska kunna 
röra sig på gator och torg, delta 
i skola, arbetsliv och fritid. I 
skolan behövs mer pedagogisk 
mångfald, förstärkning av elev-
hälsan och mer personal med 
specialkompetens. Det behövs 
fler gruppbostäder och dag-
verksamheter som är anpas-
sade efter olika målgrupper. Vi 

vill också satsa mer på sociala 
företag med anställningar där 
människor kan arbeta efter sin 
förmåga. Kommunen behöver 
öka tillsynen av den fysiska 
tillgängligheten till gator och 
allmänna platser som butiker 
och restauranger. Funktionsva-
riationer ska inte vara ett hinder 
för en meningsfull fritid. Natur-
områden och badplatser bör 
förbättras, idrottshallar bör vara 
anpassade för parasporter och 
lokaler för kulturupplevelser bör 
få tydlig skyltning, punktskrift 
och hörselslingor. Det är också 
viktigt att öka allmänhetens 
kunskap om tillgänglighet och 
normkritik.

Linköping har kommit långt, 
men kan bli bättre vad gäller 
arbetet för funktionshindrade. 

Sverigedemokraterna tror på 
den enskilde individens för-
måga att bidra till ett starkare 
samhälle, och det inkluderar 
funktionshindrade individer. Vi 
ser positivt på att kommunen 
sedan tidigare har antagit ett 
handikappolitiskt program som 
ett stöd för politiken i dess ar-
bete för den berörda gruppen. 
Ett sätt att möjliggöra för fler 
funktionshindrade att bidra 
till ett starkare Linköping är 

att undanröja fysiska hinder 
i vardagen. Sverigedemo-
kraterna har därför lagt fram 
förslag till kommunfullmäktige 
om att satsa miljonbelopp på 
bättre hjälpmedel i hemmet för 
gruppen.
Sverigedemokraterna menar 
att olika individer har olika 
förutsättningar och behov när 
det gäller hjälpmedel i hemmet 
och kommunal omsorg i övrigt. 
Bättre hjälpmedel i hemmet 
kan förhindra arbetsskador för 
personal, vilket bidrar till lägre 
sjukskrivningstal samt förbätt-
rad och förlängd arbetsförmå-
ga. Bättre hjälpmedel är också 
viktigt ur ett brukarperspektiv, 
t.ex. säkerhetsmässigt.

Alla människor ska ha 
rätten att leva ett liv utan att 
begränsas av ett funktions-
hinder. 

Samhällets ansvar är att se till 
att de hinder som man kan ta 
bort, som fysiska hinder från att 
röra sig med rullstol, tas bort. 
För att sedan ha möjlighet att 
leva ett liv som alla andra krävs 
rätt till en meningsfull syssel-
sättning, en meningsfull fritid 
och relationer till andra män-
niskor. Kommunen har ett stort 
ansvar att se till att alla männis-
kor som behöver hjälp får den 

hjälpen de behöver. Det finns 
många olika funktionsvariatio-
ner och kommunens medarbe-
tare och politiker behöver vara 
lyhörda och ödmjuka inför vad 
varje individ behöver för stöd. 
Det är viktigt för vänsterpartiet 
att kommunen och samhället i 
stort är generöst och erbjuder 
tjänster istället för att försöka 
undanhålla människor det stöd 
de har rätt till. Vi vill inte att 
någon ska behöva kämpa för 
att få stöd. Den som behöver 
stöd ska inte behöva stå i långa 
köer. När man söker hjälp är 
man oftast i en akut situation 
och det är då viktigt att få hjälp 
så fort som möjligt. 

För oss socialdemokrater är 
det ett slöseri med mänskliga 
resurser och kompetens när 
många människor med olika 
funktionsnedsättningar står 
utan jobb. Vi vill forma ett 
samhälle där alla behövs och 
alla kan delta. 

Det kräver insatser för förbätt-
rad tillgänglighet på alla sam-
hällsområden, så att personer 
med funktionsnedsättningar 
får bättre förutsättningar att 
studera, arbeta och delta i 
samhällslivet. Inte minst måste 
arbetsgivare inse att funktions-

nedsättning inte behöver utgöra 
ett hinder för arbete. Personer 
med funktionsnedsättning har 
exakt samma rätt till utbildning, 
matchning och annat stöd för 
att få ett arbete. Arbetstid och 
arbetsuppgifter måste kunna 
anpassas efter den egna för-
mågan. Kommunen ska vara en 
föregångare med fler arbeten 
som är anpassade för personer 
med funktionsnedsättning, och 
därmed bli en förebild också 
för privata företag. Kommunen 
har därför sedan den S-ledda 
Koalition för Linköping tillträdde 
höjt ambitionerna för att se till 
att fler människor med någon 
form av funktionsnedsättning 
ska komma i jobb.

Centerpartiet vill ha ett 
samhälle som är tillgängligt 
för alla. 

Därför får inte funktionshinder 
vara ett hinder för människor 
som vill utbilda sig, jobba, ha 
en aktiv fritid eller engagera sig 
i samhället.
Vi är övertygade om att ett 
steg mot full delaktighet är 
möjligheten att kunna försörja 
sig genom eget arbete. Det ska 
vara enkelt att anställa en per-
son med funktionsnedsättning. 
Därför är det viktigt att arbets-
marknaden blir mer öppen för 

dem som vill jobba trots att de 
har begränsad arbetsförmåga. 
Då är det viktigt att kommunen 
tar ett stort ansvar och går före 
i att öppna upp sina arbets-
platser för människor med 
funktionshinder.
Alla ska ha möjlighet att påver-
ka sin egen situation. Om man 
har en funktionsnedsättning är 
det viktigt att den hjälp och det 
stöd man får är anpassat efter 
individens behov. Därför vill vi 
ge människor med funktions-
nedsättning ökade möjligheter 
att bestämma över innehållet i 
stöd, hjälp och service.

Vi vill värna alla människors 
liv, frihet och värdighet. 

Vi vill solidarisera oss med 
svaga och förtryckta, sträva 
efter social rättvisa, utjämna 
strukturella orättvisor och 
skapa rättvis fördelning av 
samhällets goda. Personer med 
funktionsnedsättning ska ha 
likvärdiga levnadsförhållanden 
med resten av befolkningen.  
Tillgängligheten måste för-
bättras liksom utbildningsmöj-
ligheterna och förankringen 
på arbetsmarknaden. Vi har 
motionerat i riksdagen att vi 

ska skapa 10 000 jobb inom of-
fentlig sektor för personer med 
funktionsnedsättning.  
Kristdemokraterna kräver att 
diskrimineringslagstiftningen 
inkluderar bristande tillgänglig-
het. Vi behöver skapa de bästa 
förutsättningarna för stöd till 
anhöriga. Vi vill fortsätta satsa 
på habilitering och rehabilite-
ring.  
Det är viktigt att satsa på teknik 
som underlättar. Linköping ska 
vara bäst i landet också där. 
Vi vill utveckla daglig verk-
samhet så att valfriheten blir 
större. För den som inte kan 
bo hemma eller vill bo själv ska 
våra boenden fortsätta vara 
attraktiva och ha nischade 
boenden.

Funktionshinderpolitiken 
handlar om självbestäm-
mande, självförverkligande 
och alla människors grund-
läggande rättigheter.

Ett arbete att gå till ger gemen-
skap, ökad självkänsla och 
den ökade frihet som en egen 
inkomst innebär. Arbetslös-
heten är mycket högre bland 
personer med funktionsned-
sättning. Både stat och kom-
mun behöver göra mer för att 
fler ska komma i arbete.
Delaktighet i samhället innebär 
också möjligheter för alla att 

gå på konsert, shoppa kläder 
på stan, hålla på med idrott 
och annat som andra ser som 
självklart. 
Idag är en fullföljd utbildning 
ofta en förutsättning för att få 
jobb. Många barn behöver få 
ett bättre stöd i skolan för att få 
bra chanser i livet.
En liberal politik ger alla män-
niskor förutsättningar att kunna 
bli sitt bästa jag. Vi arbetar 
varje dag med att utveckla 
våra omsorgsboenden och 
stödverksamheter. Men vår tro 
på varje människas lika värde 
innebär också att möjligheten 
till arbete, kulturupplevelser, 
rekreation och annat som är 
självklart för andra, också 
måste bli verkligt för de med 
funktionsnedsättningar.

Socialdemokraterna
Kristina Edlund 

Liberalerna
Daniel Andersson 

Miljöpartiet
Nils Hillerbrand 

Moderaterna
Paul Lindvall 

Centerpartiet
Muharrem Demirok 

Sverigedemokraterna
Jonas Andersson

Kristdemokraterna
Andreas Ardenfors 

Vänsterpartiet
Jessica Eek

Personer med funktionsned-
sättning ska kunna leva ett så 
fullgott liv som möjligt. Det är 
en av kommunens viktigaste 
uppgifter.

Den uppgiften finns i rättighets-
lagstiftningar, men det handlar 
också om vad som är en god 
kommun. Utgångspunkten 
måste alltid vara individen.
Inom förskola, skola ska det fin-
nas särskilt stöd och resurser. 
Det behövs också fortsatt ut-
byggnad av olika omsorgs-
tjänster.  
Stadsmiljöer och bostadsom-

råden ska vara tillgängliga för 
alla. Mycket går åt rätt håll, men 
mer behöver göras. Under de 
åtta år som Moderaterna och 
alliansen styrde prioriterades 
god tillgänglighet, satsningar på 
särskilda omsorger och sam-
verkan med olika aktörer. Sam-
verkan med olika intresseorga-
nisationer och stöd till anhöriga 
är ofta avgörande för framgång. 
Mycket bra arbete utförs i kom-
munens regi, men många andra 
bidrar också. Det ska finnas en 
mångfald i vem som erbjuder 
tjänsterna.  Trösklarna för att 
komma in på arbetsmarknaden 
är tyvärr ofta alltför stora. Här 
behövs en förstärkt samverkan 
med företag och organisationer. 
Alla ska kunna leva ett fullgott 
liv efter egna förutsättningar!

Insatser för personer med 
funktionsnedsättning

Insatser för personer med 
funktionsnedsättning

Partiernas åsikter: Partiernas åsikter:
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Linköpings kommun och Sve-
rigeförhandlingen har kommit 
överens om förutsättningarna 
för Ostlänken genom Linkö-
ping. 

Överenskommelsen omfattar 15 300 
nya bostäder, liksom medfinansiering 
och så kallad förskottering till den nya 
höghastighetsjärnvägen. Parterna har 
en samsyn om stationens placering och 
järnvägens dragning.

– Överenskommelsen är ett styrkebe-
sked från Sverigeförhandlingen, från de 
kommuner som står bakom den och för 
de gemensamma ansträngningarna att 
skapa ett sammanhållet och dynamiskt 
Sverige med moderna kommunikatio-
ner, säger kommunstyrelsens ordfö-
rande Kristina Edlund (S).

Överenskommelsen utgår från Ost-
länken, Södertälje–Linköping (Glyt-
tinge), som en del av ett system för 
höghastighetsjärnväg mellan Stock-
holm och Göteborg respektive Malmö. 
Den byggs med staten som huvudman. 
Nuvarande tidplan för Ostlänken, med 
byggstart 2017, ligger därmed fast.

Linköpings kommun lovar att det 
byggs 15 300 bostäder 2016 – 2035. 
Kommunen medfinansierar 173 miljo-
ner kronor och lånar ut 153 miljoner 
kronor som förskottering.

Centralt läge
– Vi är överens med Linköpings kom-
mun om att den nya stationen för hög-
hastighetståg placeras i ett centralt läge 
öster om Stångån och väster om väg 35 
i befintlig korridor. Inriktningen ska 
vara att minimera eventuella barriäref-
fekter i tätbebyggda miljöer, säger Sve-

rigeförhandlingens förhandlingsperson 
HG Wessberg.

Överenskommelsen innebär också att 
Ostlänken går till Glyttinge, och inte 
som tidigare planerat tar stopp vid Ste-
ningeviadukten.

Det finns en bred politisk uppslut-
ning bakom överenskommelsen i Lin-
köping:

– Det här är en bra överenskommelse 
som utgör ett viktigt steg i förverkli-
gandet av Ostlänken och som samti-
digt bidrar till Linköpings framtida 
utveckling, säger kommunalrådet Paul 
Lindvall (M).

Arbetet fortsätter inför ett slutligt 
avtal. Staten finansierar ett grundutfö-
rande av station och järnvägsanlägg-
ning. Fortsatta samtal ska klargöra vad 
det innebär både principiellt och mer i 
detalj.

I skolavslutningstider är ung-
domar och alkohol ett ständigt 
aktuellt ämne. Som förälder 
och vuxen spelar du en viktig 
roll. 

Torsdagen den 9 juni är det skolavslut-
ning för grundskolan. För att skapa en 
rolig och minnesvärd avslutningskväll 
ordnar Linköpings kommun arrang-
emang för ungdomar i sex stadsde-

lar: Ryd, Skäggetorp, Berga, Linghem, 
Ljungsbro och Lambohov. 

I samband med avslutningen är 
ofta frågor om ungdomar och alkohol 
aktuella. Du som vill få mer kunskap i 
ämnet kan bland annat hitta tips och 
information i Tonårsparlören. Orga-
nisationen IQ skickar ut boken till 
vårdnadshavare vars barn fyller 14 år 
under året. Även på hemsidan www.
tonårsparlören.se går det att läsa boken. 
Där finns den också som ljudbok.

I Tonårsparlören går det bland annat 
att läsa om hur man kan prata om alko-

hol. Några av tipsen är att bygga upp en 
nära relation, att vara personlig och att 
berätta varför man är orolig.

Det går också att läsa om varför 
alkohol är farligt för unga. Några av 
faktorerna är att unga kan ta mer skada, 
att de har svårare att bedöma konse-
kvenserna, att de kan råka illa ut och få 
problem längre fram.

”Alla andra”
En del av boken handlar om att köpa 
ut alkohol till den som inte har åldern 
inne. För den som får frågan om att 
köpa ut finns det motargument, inte 
minst att det är olagligt. Dessutom 
tycker tonåringar faktiskt att det är 
fel. Det är heller inte någon garanti för 
att ungdomarna inte ska dricka mer – 
tvärtom. Många vuxna tror att man har 
bättre koll på vad de unga dricker om 
man själv köper det. Men den som får 
ett par öl eller några alkoläsk hemifrån 
nöjer sig troligen inte med det.

Tonårsparlören pekar också på det 
så kallade majoritets-missförståndet. 
Det är en vanlig uppfattning hos unga 
att ”alla andra” får göra saker som man 
själv inte får. I själva verket har de flesta 
unga samma diskussioner med sina 
föräldrar. Och bland föräldrarna är 
många lika ängsliga över att deras barn 
ska hamna utanför. Här kan lösningen 
vara att prata med andra föräldrar i 
klassen eller bland kompisarna för att 
tillsammans komma överens om vad 
som gäller.

Nattvandring
Även i samband med skolstarten spelar 
vuxna en viktig roll. För att skapa lugn 
och trygghet samordnar då Linköpings 
kommun nattvandring för frivilliga 
vuxna. I samband med nattvandringen 
blir det information och fika för delta-
garna. Mer information kommer i bör-
jan av augusti via kommunens webb-
plats och skolor.

Kommunen ger Glyttingebadet en mil-
jon kronor i ett så kallat investerings-
bidrag 2016 och ett driftbidrag på 100 
000 kronor. 

Glyttingebadet har hållit stängt de 
senaste åren och boende i Skäggetorp 
och Ryd har inte haft något fungerande 
utomhusbad i närheten. Öppningen 

innebär att fler barn och unga får chan-
sen till ett mer spännande sommarlov.

– Vi vill att barn och unga i hela Lin-
köping ska ha tillgång till meningsfulla 
fritidsaktiviteter, säger Jakob Björneke 
(S), kommunalråd och ordförande i 
barn- och ungdomsnämnden.

Stort engagemang
Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ord-
förande i kultur- och fritidsnämnden, 
är glad över att det finns en förening på 
plats som har skapat ett stort engage-
mang från Linköpingsborna i närom-
rådet. 

– Det är roligt att människor vill 
delta och påverka aktiviteterna där de 
bor. Samtidigt är det här en viktig sats-
ning för att alla barn och unga ska vara 
simkunniga. Då är det viktigt att det 
finns möjligheter till bad i fler områden 
som ligger utanför stadskärnan, säger 
hon.

Utöver Glyttingebadet ger kommu-
nen stöd till två andra föreningsdrivna 
bad, i Vikingstad och Linghem.

Överenskommelse om Ostlänken

Satsning på Glyttingebadet  

Vill du veta mer?
• På www.tonårsparlören.se finns  
 mer tips och information som 
 underlättar samtal om alkohol.
• På www.linkoping.se/tankom finns  
 information om Linköpings 
 kommuns förebyggande arbete  
 mot alkohol, narkotika, dopning  
 och tobak.  

!
TEXT PER CONNING

Genom en nysatsning på Glyttingebadet ska boende i Skägge-
torp och Ryd kunna bada i sitt närområde.

Så pratar ni 
om alkohol
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Som tränare har han två SM-guld i bagaget från sina år i Malmö. Nu vill han leda Linköpings  
Fotboll Club till toppen och återigen kvalificera laget för Champions League. För Dialog berättar 
Martin Sjögren om årets lag, om hur han ser på sig själv som tränare – och vad som får honom 
att tänka på annat än fotboll.

D
et är en småmulen 
onsdagsmorgon på 
Linköping arena. 
Vid södra kortsidan 
håller nya lokaler 
på att byggas. Inne 
på konstgräsplanen 
är det träning för 
elever med idrotts-

profil. Fotbollar viner genom luften och 
det hörs skratt och glada rop. 

I LFC:s klubblokaler under östra läk-
taren råder ett lugnare morgontempo. 
Martin Sjögren är på plats för att gå 
igenom dagens planering. Senare är 
det dags för träning och innan dess 
fylls timmarna av bland annat möten, 
matchanalyser och avstämningar med 
det medicinska teamet. Vi slår oss ner 
i kök- och taktikrummet. På väggarna 
hänger inramade foton på spelare som 
har varit med i LFC under åren. 

Själv har Martin haft en plats i LFC:s 
historia sedan 2012. Han konstaterar 
att klubben har ändrat inriktning i  
lagbygget på senare år.

– Tidigare värvade LFC ganska 
mycket färdiga, etablerade spelare. Det 
har vi inte gjort de sista åren. Nu har 
det handlat om unga, utvecklingsbara 
spelare som vi har plockat hit och job-
bat hårt för att göra bättre. Det ser vi 
ett resultat av nu.

Under Martins ledning har LFC vun-
nit Svenska cupen både 2014 och 2015. 
Men han hade gärna sett högre place-

ringar i damallsvenskan de senaste två 
åren. Då slutade laget på fjärde plats 
båda gångerna. I år är dock LFC en 
guldkandidat i media och Martin hop-
pas att klubben återigen kvalificerar sig 
till Champions League.

– Det är en stående målsättning att 
komma ut i Europa och spela. Men då 
måste vi komma etta eller tvåa i serien. 
Och får jag välja så kommer vi etta, 
säger han och skrattar.

Sett till antalet spelare har LFC en 
tunnare trupp i år. Föreningen gick 
back med nära en miljon kronor förra 
året, vilket givetvis påverkar samman-
sättningen av laget. Men säsongen 
har börjat starkt och Martin känner 
tillförsikt.

– Jag tycker att vi är på en annan 
nivå i år. Sakta men säkert har vi blivit 
bättre och bättre.

Spelade i Florida
Från början kommer Martin Sjögren 
från Gimo i Uppland. Han växte upp i 
en sportintresserad familj och höll på 
med flera olika idrotter. Så småningom 
riktade han sig på fotboll och spelade 
som högst i den tidens division två.
Förutom klubbar som Gimo IF, IF 
Halmia, IFK Värnamo och Växjö BK 
representerade han även University of 
Florida, där han spelade på stipendium 
under ett par år.

– Det blev mitt fotbollsäventyr som 
spelare. Det var en häftig erfarenhet.

När spelarsuget började avta gick  
han ganska snabbt över till en tränar-
karriär. Han fick ett erbjudande om 
att ta över Öster IF:s damlag som hade 
trillat ur allsvenskan. Där stannade han 
i två år och började även utbilda sig 
inom tränaryrket.

Tiden i Öster följdes av några år i 
Malmö, där han ledde damlaget till 
SM-guld både 2010 och 2011. Efter ett 
mellanår med andra uppdrag landade 
han sedan i Linköping.

– Det passade bra att hoppa på något 
nytt då, även familjemässigt. Det är 
ju några klubbar som ligger lite längre 
fram i Sverige, och Linköping är en 
av dem. LFC var absolut en klubb jag 
kunde jobba i.

Stort intresse
Som tränare beskriver Martin sig själv 
som strukturerad och lugn. Även under 
matcher försöker han hålla huvudet
kallt.

– Då handlar det om att förhålla sig 
rationellt till det som sker. Annars tar 
man beslut baserade på känslor istället 
för på vad som faktiskt sker.

Tankarna på fotboll hänger med 
många av dygnets timmar och intresset 
för sporten är fortfarande stort.

– Men sedan behöver man ha venti-
ler, och då är det framför allt familjen 
som gäller. Då kan man lägga fokus på 
annat, säger Martin och ler.

SIKTAR MOT 
TOPPEN
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Stadsfest, naturguidningar, konserter och massor av ungdomsaktiviteter. Det 
är något av allt som händer i Linköping under sommaren. Här hittar du tips på 
evenemang för alla åldrar. 

Linköping fortsätter att växa som sommarstad. Allt fler 
turister söker sig hit och förra sommaren sattes nytt rekord. 
Under juni, juli och augusti genomfördes över 152 000 gäst-
nätter i Linköpings hotell, stugor och vandrarhem. Det var 
en ökning med nio procent från året innan. 

Även i sommar finns det många anledningar att hålla sig i 
Linköping, både för turister och Linköpingsbor.  

Den 9 juni firas skolavslutningen för högstadiet. Då 

arrangerar Linköpings kommun roliga aktiviteter i Ryd, 
Berga, Skäggetorp, Lambohov, Ljungsbro och Linghem. På 
www.linkoping.se finns mer information. 

För den som är sugen på att löpa arrangeras Linköping 
halvmaraton den 11 juni, med start och mål vid Saab arena. 
Förra året drog loppet 1 200 deltagare. 

Som vanligt händer det mycket i Friluftsmuseet Gamla 
Linköping. På Nya Folkparksteatern spelas barn- och 

familje-föreställningen ”Svingelskogen – ett bus 
för mycket”. Och den 27 juni är det start för sats-
ningen Tidernas sommar, då du kan uppleva hur 
det var att leva för hundra år sedan.  

Chilla på riktigt 
Det blir många aktiviteter för unga i sommar. 
Bland annat kommer spontanidrottsplatserna 
i Berga, Lambohov, Ryd och Skäggetorp att vara 
bemannade fyra dagar i veckan under nio veckor. 

Veckorna 26-32 är det dags för Chilla på rik-
tigt, med gratis sommaraktiviteter för unga mel-
lan 13 och 16 år. Det blir bland annat ridläger, 
golfläger, graffiti, parkour, höghöjdsbana och 
avslutning under stadsfesten. Linköpings kom-
mun är en av arrangörerna bakom satsningen. 
Mer information kan du få på telefon 0768-11 65 
46 eller på www.linkoping.se 

Ett annat exempel från ungdomsaktiviteterna 
är det sommarlovslajv som arrangeras i Ryd-
skogen och Berga skulturpark vecka 28 och 29, 
måndag till torsdag klockan 10.00-15.30. Sats-
ningen riktar sig till alla mellan 11 och 18 år. Det 
är gratis, ingen anmälan behövs och deltagarna 
får låna lajvkläder och rekvisita. Temat rör frågor 
om hållbarhet, skräp och klotter. Mer informa-
tion finns på www.linkoping.se/renstad och hos 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 
kundtjänst, telefon 013-20 64 00.  

Mycket musik 
Fredag den 8 juli blir det en rockig kväll i Bergs 
slussar, då Jerry Williams med vänner kliver upp 
på scenen. I Bergs slussar blir det också musik 
onsdag den 13 juli med Lisa Miskovsky, och 
torsdag den 4 augusti med Hasse Andersson och 
Lotta Engberg. Den 13 augusti blir det dessutom 
en upplevelsekväll där. Kvällen är ett välgören-
hetsevenemang för hela familjen.  

Den 28-31 juli är det dags för spel- och cosplay-

festivalen Närcon Sommar på Linköpings uni-
versitet. Förra året samlades över 8 500 besökare 
på festivalen och i år siktar arrangörerna på att 
ordna den bästa upplagan av Närcon någonsin. 

Fri fart är tillbaka den 30-31 juli. Lördagens 
program vid Kinda kanal i centrala Linköping 
innehåller bland annat klassiska båtar, veteran-
bilar och familjeaktiviteter. I år blir det även ett 
Classic Poker Run i Kinda sjösystem på söndagen. 

Mer musik blir det den 24 juli med Benny 
Anderssons orkester, BAO, på Stångebrofältet. 
Tillsammans med Helen Sjöholm och Tommy 
Körberg ställer de upp sin egen dansbana och  
bjuder upp till dans.  

Lördagen den 20 augusti avslutar Lars Win-
nerbäck sin sommarturné på Linköping arena. 
Det blir den första konserten på fotbollsarenan. 
I samband med konserten hålls det uppladdning 
med aktiviteter i city. 

Musik blir det också på festivalen Keep it loud 
som återkommer den 26 augusti i Kungsträdgår-
den.  

En annan satsning som kommer tillbaka den 5-7 
augusti är fotbollsfestivalen Winning Ground. 
Evenemanget riktar sig till tjejer i åldern 10-12 år. 

 MYCKET 
ATT UPPLEVA i sommar

Miriam Bryant uppträder på stadsfesten den 27 augusti. 

Bergs slussar   Foto: Göran Billeson

Den 28-31 juli är spel- 
och cosplayfestivalen 

Närcon Sommar 
tillbaka. 

Foto: Emma
 Andersson 
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Lejonpannan som ägs av Tekniska verken kom till av flera 
skäl. Det behövs mer el och fjärrvärme när staden växer, men 
politikerna vill också fasa ut användningen av kol och olja i 
det gamla kraftvärmeverket intill stationen. 

Det första spadtaget togs 2013. Som mest var det ungefär 
300 man från olika leverantörer och olika länder som job-
bade på arbetsplatsen. Anläggningen har varit i drift sedan 
i höstas och den 19 maj var det dags för invigning. Allt som 
allt har pannan kostat drygt 1,1 miljard kronor. För de peng-
arna har man fått en anläggning i toppklass.

Kraftvärmeanläggning
Lejonpannan är en kraftvärmeanläggning. Genom att produ-
cera el och värme i samma anläggning får man största möj-
liga utbyte av bränslet, i det här fallet avfall. Det går åt stora 
mängder, runt 30 ton per timme. Om man tänker på att en 
vanlig lastbil med stort släp väger ungefär 20 ton, förstår man 
vilka mängder det rör sig om.

En del av avfallet kommer från Sverige. Innan det för-
bränns har det sorterats noggrant, så att allt som går att åter-
vinna tas tillvara.

Mycket avfall kommer från olika EU-länder och från Norge. 
Även när man räknat in transporterna till Linköping är det 
bra för klimatet att avfallet eldas upp här. 

– Det är flera länder som inte har sopförbränningsanlägg-
ningar. Där läggs avfallet i stora deponier som läcker metan-
gas. Metangas är mycket farligare för klimatet än koldioxid, 
CO2. Runt om i Europa finns det ungefär 150 miljoner ton 
avfall i deponier. När vi tar emot och förbränner avfall mins-
kar utsläppen av metangas, säger Marcus Mattsson, projektle-
dare för bygget av Lejonpannan.

– Tack vare Lejonpannan minskar också CO2-utsläppen 
med 97 000 ton per år. Det är lika mycket som 30 000 bilar 
släpper ut på ett år.

Marcus Mattsson säger att det har varit ett jätteroligt pro-
jekt och han är stolt när han tittar på Lejonpannan. Utseen-
demässigt påminner den om systerpannan intill. Den har 
samma volymer och yttermått och en glasfasad mot E4:an.

Verksamheten är noggrant reglerad av miljötillstånd. Slag-
gen som bildas i pannan innehåller metaller. De återvinns 
innan slaggen används som fyllnadsmaterial vid till exempel 
vägbyggen. Det bildas också aska som tas omhand. Rökga-
serna renas i flera steg innan de släpps ut. Den vita röken från 
skorstenen är i stort sett bara vattenånga. 

– Vi har miljömätsystem som hela tiden mäter utsläppen. 
Systemen kalibreras och kontrolleras av tredje part, säger 
Marcus Mattsson.

Den 23-28 augusti är det dags för Linkö-
pings stadsfest. Under veckan fylls staden 
av uppvisningar, matmarknad, företags-
event, musik, kultur, prova-på aktiviteter 
och mycket mer. Bland artisterna finns 
Miriam Bryant och Norlie & KKV som upp-
träder i Kungsträdgården på lördagskvällen 
den 27 augusti.  

Många utställningar 
På Östergötlands museum visas utställningar 
som ”Ting och tankar” och ”Mat, myter och 
middagsbord”. Och på museets filial Löfstad 
slott kan du bland annat följa med på vis-
ningar, se sommarteatern ”Jeppe på berget” 
eller uppleva bil- och musikkvällar. 

På Flygvapenmuseum visas till exempel 
”Djur och krig” från den 18 juni. Då får du 
veta mer om spionerande katter, ubåtsjagande 
sälar och bombsniffande hundar. 

Om du istället vill få naturupplevelser kan 
du följa med på de naturguidningar som 
arrangeras av Linköpings kommun och för-
eningslivet. På webbplatsen www.linkoping.
se/natur hittar du hela programmet. 

Som vanligt arrangerar också Linkö-
pings guideklubb olika guidningar. Under 
sommaren kan du till exempel lära dig mer 
om Linköpings historia och Göta kanal. På 
www.linkopingsguideklubb.se finns mer 
information. 

Den 19-21 augusti är det dags för invig-
ning av nybyggda Smedstad ridsportcenter. 
Några dagar senare, den 27-28 augusti, blir 
det flygdagar på Malmen. Evenemanget är 
en del i firandet av det svenska flygvapnet 
som fyller 90 år 2016. 

Den 3 september är det dags för Berga-
dagen med roliga aktiviteter för alla åldrar. 
Arrangörer är Stångåstaden, Linköpings 
kommun och Svenska kyrkan. 

TEXT ANNA-LENA RÖNN 
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Vill du veta mer?
Evenemangen i artikeln är 
en del av vad som händer 
i Linköping i sommar. Mer 
information hittar du på 
www.visitlinkoping.se och 
www.linkoping.se och på 
www.facebook.com/linko-
pingskommun

!
Fakta om Lejonpannan
Höjd: 44 meter
Byggnadsarea: 5 040 kvadratmeter 
Skorstenshöjd: 67 meter
Eldas med: I huvudsak med 240 000 ton avfall per år eller 
30 ton per timme, men kan också eldas med biobränsle och 
returträ
Produktion: El som räcker till 45 000 hushåll per år och fjärr-
värme till 25 000 villor per år.

!

I Friluftsmuseet Gamla Linköping kan du uppleva hur det var att leva för hundra år sedan. 
Foto: Göran Billeson

Den 20 augusti avslutar Lars Winnerbäck sin sommarturné på Linköping arena. 

Den nybyggda Lejonpannan förser tusentals Linköpingshushåll med el och fjärrvärme. Dessutom 
bidrar den till att kommunen blir nästan helt fri från kol- och oljeeldning.

Foto: Niklas Virsén

En panna med klös
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I mitten av juni förnyar Linkö-
pings kommun sin webbplats 
linkoping.se. Nu ska den bli 
ännu enklare att använda, 
oavsett om du surfar i mobilen 
eller hemma vid datorn.

 

E
n nyhet är att utseendet på 
linkoping.se kommer att 
anpassa sig efter användarens 
skärmstorlek. 

– Just nu använder hälf-
ten av besökarna en dator, medan 
andra hälften använder mobiltelefon 
eller surfplatta. Trenden är att allt fler 
använder mobilen eller surfplattan, 
säger Johanna Gerhardsson, projekt-
ledare och webbstrateg i Linköpings 
kommun. 

Den nya webbplatsen kommer att ha 
färre sidor för att besökaren snabbt ska 
hitta rätt information. Sidorna får även 

ett renare och tydligare utseende. Det 
blir också enklare att hitta kontaktupp-
gifter till kommunen genom att dessa 
uppgifter får en tydligare placering på 
sajten. 

Även startsidan får ett uppfräschat 
utseende och ska fungera som ett 
skyltfönster för Linköpings kommun. 
Härifrån går det att klicka sig vidare till 
information om till exempel omsorg, 
trafik, utbildning eller arbete. 

I nedre delen av webbplatsens olika 
sidor kan besökaren ange om informa-
tionen har varit till hjälp. Om man inte 
är nöjd går det att lämna kommentarer 
och sin e-postadress för återkoppling. 

Samlat in synpunkter
Eftersom 75 procent av besökarna på 
linkoping.se kommer dit via en sökmo-
tor kommer kommunen även att arbeta 
mer med så kallad sökmotoroptime-
ring. Det ska göra det enklare för besö-
karna att snabbt hitta rätt sida. 

Under utvecklingen av nya linko-
ping.se har allmänheten kunnat besöka 

den ofärdiga så kallade betasajten. Den 
har visat hur den kommande webbplat-
sen är tänkt att se ut. Alla besökare har 
kunnat tycka till om den. 

En av Linköpings kommuns student-
medarbetare har även gjort användbar-
hetstester på målgrupper som vård-
nadshavare, studenter, företagare och 
seniorer. 

– Vi har fått in många synpunkter 
och gjort en del anpassningar utifrån 
detta. Vi har bland annat förstorat 
texten och minskat bildernas storlek 
något, säger Johanna Gerhardsson. 

Synpunkterna har också lett till 
justeringar i menyerna för att under-
lätta för den som ska navigera genom 
strukturen. Bland annat har klickytor 
förstorats efter tester med användare. 
Placering av en del innehåll har också 
ändrats.  

Den nya webbplatsen bygger på en 
”kommunstruktur” som har utvecklats 
av företaget Funka. Det är en struktur 
som används av flera kommuner och 
som bygger på många användartester.

Tips om solceller
TEXT PER CONNING

Med tre kortfilmer vill Linköpings kommun 
öka ungdomars medvetande och upp-
muntra dem till aktiva vardagsval när det 
gäller miljö och hälsa. Filmerna har nam-
nen Ecostyle, Beautystyle och Gymstyle 
och har spelats in med sex Linköpings-
ungdomar som skådespelare. Du kan se 
filmerna på Linköping play på adressen 
play.linkoping.se/miljo-och-halsa
Filmerna finns även på Linköpings kom-
muns Youtube-kanal på adressen www.
youtube.com/user/Linkopingskommun

I filmerna medverkar Hilda Rosenqvist, Hanna 
Wahlström, Ebba Palmér, Zsofia Szabo, Martin 
Notting de Brun och Albin Sjöberg.

Brokind får en fullstor idrottshall i anslut-
ning till den nya skolan. Styrande Koali-
tion för Linköping (S, MP och L) har be-
slutat att kommunen ska bidra med det 
driftbidrag som krävs för att en större hall 
än vad som tidigare beslutats om ska bli 
verklighet.
   – Det är brist på idrottshallar av full-
måttsstorlek i Linköping och Koalition för 
Linköping har som mål att fler nya idrotts-
hallar ska vara av fullstorlek, säger Jakob 
Björneke (S), kommunalråd och ordföran-
de i barn- och ungdomsnämnden.         
   Brokinds IF har själva sökt och beviljats 
externa medel för själva byggkostnaden 
för en fullstor hall, men det täcker inte alla 
kostnader. Nu bidrar kommunen med de 
300 000 kronor per år som krävs för en 
fullstor hall. 
   – Vi behöver ha mer fokus på landsbyg-
den och de behov som finns där om alla 
barn och unga i Linköping ska kunna ha 
en meningsfull fritid, säger Cecilia Gyllen-
berg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden.

Är du intresserad av att installera 
solceller? Då finns det nyttig informa-
tion på webbplatsen www.linkoping.se/
solkartan  

Arbetet med att göra Linköping till en 
koldioxidneutral kommun till år 2025 på-
går för fullt. Solenergi är en viktig del och 
Linköping har blivit ledande i solenergiut-
byggnad. 
   Den som vill veta mer om solenergi kan 
besöka webbplatsen www.linkoping.se/
solkartan. Där finns bland annat Linkö-
pings solkarta, som är ett hjälpmedel för 
fastighetsägare som vill installera solcel-
ler. Med hjälp av solkartan kan det gå att 
se hur stor solinstrålningen är på ett tak. 

Just nu omfattar solkartan de centrala 
delarna av Linköping samt Linghem, 
Sturefors, Ekängen och Malmslätt. 
   På webbplatsen hittar du också 
broschyren ”Solenergi i stadsmiljö – en 
vägledning”. Med denna broschyr vill 
kommunen få många nya solpaneler som 
passar väl in i bebyggelsen. Broschyren 
beskriver olika delar som är viktiga att 
tänka på, från planering till utförande.  
   På webbplatsen finns också broschyren 
”Skapa din egen solel” som handlar om 
solcellsinstallation steg för steg. Du hittar 
också kontaktuppgifter till energi- och 
klimatrådgivningen i Linköpings kommun 
som ger gratis och oberoende information 
om energifrågor.

Ungdomsfilmer om vardagsval

Brokind  
får fullstor 
idrottshall

Webbplats i ny kostym
Kommunens nya webbplats kommer att anpassa sig efter användarens skärmstorlek. 
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D
et är inte svårt att se 
var Vallastaden håller 
på att byggas för den 
som befinner sig i väs-
tra Linköping. Redan 
på långt håll syns en 
liten skog av byggkra-
nar som sträcker sig 

mot himlen. När man kommer närmare 
öppnar sig ett område fullt av betong-
väggar, ställningar och byggarbetare 
med hjälmar och gula arbetskläder. 

Vi går in i en röd mötesbarack för 
att träffa Simon Helmér och Maria 
Hultqvist från Linköpingsexpo AB, det 
kommunägda bolaget som genomför 
projektet Vallastaden 2017. Simon är 
vd och Maria ansvarar för själva expot 
som ska arrangeras under tre veckor i 
september nästa år. 

Maria berättar att evenemanget inte 
bara blir en traditionell bomässa, utan 
ett bo- och samhällsexpo. Ambitionen 
är att skapa en slags blandning av en 
bomässa och Almedalsveckan.  

– Förutom möjligheter att se hur vi 
kan bo i framtiden ska det finnas plats 
för debatt och seminarier kring sam-
hällsbyggnadsfrågor, säger hon. 

Programmet kommer att anpassas 
för olika målgrupper. Under dagtid på 
vardagarna riktar sig aktiviteterna till 
yrkesfolk inom olika branscher. På kväl-

lar och helger är det allmänheten som 
står i fokus.  

– Det kommer att bli ett fantastiskt 
evenemang som vi tror drar väldigt 
mycket besökare, säger Simon. 

Varierat område 
Han kör igång sin laptop och visar bil-
der och filmer som beskriver tankarna 
bakom Vallastaden. Stadsdelen ska 
bidra till att knyta samman Linkö-
pings innerstad med universitetet och 
Mjärdevi. Det ska bli ett tättbebyggt 
och varierat område där människor lätt 
kan mötas. Målet är att området blir ett 
föredöme inom svensk samhällsbygg-
nad. 

– Stadsdelen ska bli både miljömäs-
sigt och socialt hållbar. Det finns till 
exempel energikrav på fastigheterna 
och det blir mycket grönytor. Cykel och 
gång prioriteras framför bilen. Och med 
relativt smala fastigheter och gemen-
samma utrymmen träffar man lättare 
sina grannar. Det skapar större trygg-
het. 

Bostäderna kommer att vara såväl 
hyresrätter och bostadsrätter som villor, 
radhus och parhus. Blandningen ska få 
Vallastaden att sticka ut. Stadsdelen ska 
vara lockande oavsett om man lever i 
en stor familj eller på egen hand.  

I den första etappen byggs omkring 

Om drygt ett år är det dags. Då öppnar bo- och samhällsexpot 
Vallastaden 2017 som under några veckor ska locka omvärlden 
till Linköpings nya stadsdel. Men redan nu under byggtiden är 
intresset stort. Många vill veta mer om allt från områdets under-
jordiska kulvert till multihuset med solceller och biodling. 

VALLASTADEN 
Här byggs framtidens boende

TEXT PER CONNING

Vallastaden byggs strax intill universitetet och 
friidrottsarenan. I den första etappen får stadsdelen 
omkring 1 000 nya bostäder. Genom stadsdelen går 
den nya Bäckparken längs Smedstadbäcken. 
Bild: Peder Sterlinge/Okidoki arkitekter
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1 000 nya bostäder av ett 35-tal olika 
aktörer. 

– Samma arkitekt har inte fått rita två 
intilliggande byggnader. Och samma 
arkitekt får vara involverad i max tre 
olika fastigheter. Det skapar variation, 
säger Simon Helmér. 

Den varierade bebyggelsen är en 
vision från Linköpings kommun som 
har gjorts möjlig genom det småska-
liga konceptet Tegar, skapat av Okidoki 

arkitekter. Det innebär att stadsdelen 
är uppdelad i kvarter och tegar, där 
varje hus får sin egen teg. Konceptet 
har hämtat inspiration från hur man 
brukade jorden innan skiftesreformen 
på 1800-talet.

I varje kvarter ska det finnas ett 
gemensamt så kallat felleshus. Det ska 
fungera som en samlingspunkt för de 
boende i området. Runt felleshuset 
byggs ett 250 kvadratmeter stort växt-

hus med en vinterträdgård för gemen-
samma odlingar. 

Stort intresse 
Simon och Maria berättar att det redan 
nu under byggperioden finns ett stort 
intresse för hur Vallastaden utformas. 

– Vi får många branschbesök – män-
niskor inom till exempel bygg och 
stadsplanering, tjänstemän och politi-
ker, säger Simon. 

Ett riktigt dragplåster är Tekniska ver-
kens patenterade kulvert som har grävts 
ner under stadsdelen. Genom kulverten 
dras avlopp, vatten, sopsug, el, fiber 
och fjärrvärme på ett och samma ställe. 
Lösningen gör att ledningarna tar 
mindre plats och att marken i Vallasta-
den sällan kommer att behöva grävas 
upp vid underhåll och reparationer. 
Vid sådana tillfällen går det istället att 
promenera genom kulverten som är 2,5 
meter i diameter. 

Tack vare kulverten går det att be-
bygga mer mark och att plantera fler 
träd. Det går också att satsa på bättre 
material vid till exempel byggandet av 
torget, eftersom man vet att det inte 
behöver grävas upp. 

En länk
Torgkvarteret i nordvästra delen av Val-
lastaden ska fungera som en länk mel-
lan stadsdelen och universitetsområdet. 
Här ska det finnas både studentlägenhe-
ter och kommersiella lokaler. Ett annat 
mindre torg kommer att ligga i centrum 
av stadsdelen.  

Gatorna i Vallastaden blir uppde-

lade i boulevarder, kvartersgator och 
gårdsgränder. Biltrafik är tillåten, men 
fotgängare och cyklister är prioriterade. 
Boulevarderna kantas av cykel- och 
gångbanor. Ett kollektivtrafikstråk pas-
serar genom området och torgkvarteret 
blir centrum för kollektivtrafiken. 

Laddstationer
Det planeras för två parkeringsanlägg-
ningar. De ska ha laddstationer för elbi-
lar och speciella platser för poolbilar. 
Alla boende i området ansluts automa-
tiskt till bilpoolen. 

Parkeringshuset i sydvästra delen av 
Vallastaden blir något utöver det van-
liga. Med hjälp av tunnfilmssolceller 
på fasaden kommer huset att generera 
el som bland annat kan ladda bilarna. 
Huset blir även en transformator- och 
återvinningsstation, och en knytpunkt 
för sopsug och fiber. På husets tak går 
det att driva en biodling. 

Efter en namntävling har detta mul-
tihus döpts till Flustret. Det är samma 
namn som ingången till en bikupa har. 
Både Anders Hjalmarson och Thomas 
Persson Vinnersten hade föreslagit 

detta namn och blev därmed vinnare i 
tävlingen.

Parker för möten 
Bäckparken och parken med arbets-
namnet Vallaparken ska bidra till att 
skapa ännu fler mötesplatser i området. 
Bäckparken ligger mitt i stadsdelen 
längs Smedstabäcken och är i stora drag 
redan färdigställd. Parken består av 
ett 400 meter långt och 40 meter brett 
grönområde. Här finns det bland annat 
fantasifulla planteringar, sittplatser, 
bryggor, promenadstigar och broar. 

Den andra parken, Vallaparken, ska 
ligga intill friidrottsarenan och beräk-
nas vara klar 2017. Här ska det finnas 
fruktträd, odlingslotter, dansbana och 
en stor öppen gräsyta.  

– Det blir en ovanligt grön stadsdel, 
säger Maria Hultqvist.

 

 

Vill du veta mer?
På webbplatserna www.vallasta-
den2017.se och www.linkoping.
se hittar du mer information om 
Vallastaden. 

!

Simon Helmér och Maria Hultqvist från Linköpingsexpo på plats vid Smedstadbäcken i Vallastaden. 
Foto: Göran Billeson

Bild: Peab

Bild: Östgötahus/Fojab arkitekter

Samma arkitekt får 
vara involverad i max 
tre olika fastigheter. 
Det skapar variation.”

”
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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

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) 
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. 

Christer Mård (L) ) vikarierandekommunalråd, samordningsansvar 
för bland annat gymnasieskolan samt arbetsmarknads- och 
integrationsfrågor.
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Linköpings kommun 
linkoping.se/sommarlov

linkoping.se/sommarlov
På vår webb kan du läsa hela sommarlovsprogrammet  

med massor av aktiviteter för alla åldrar!

Dags för 
sommarlov!

013-12 11 10 • www.gamlalinko-ping.info 

Friluftsmuseet Gamla Linköping
Tidernas sommar - där historien blir verklighet!

Följ med på en tidsresa  
och upplev hur det var för hundra år sedan! 
Massor av familjekul varje dag 27/6-21/8. 

För mer info om allt som händer,   
ring eller besök vår hemsida

013-12 11 10 • www.gamlalinkoping.info 

Här hittar du kommande sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och några av nämnderna. 
På www.linkoping.se hittar du mer information i samband med respektive sammanträde.

Tider för sammanträden

Samhällsbyggnads-
nämnden
15/6 kl 13, 21/9 kl 13, 19/10 
kl 13, 16/11 kl 13, 15/12 kl 13

Äldrenämnden
21/6 kl 13.30, 29/9 kl 13.30, 
27/10 kl 13.30, 24/11 kl 13.30, 
21/12 kl 13.30

Bildningsnämnden
16/6 kl 13, 22/9 kl 13, 20/10 kl 13, 
17/11 kl 13, 15/12 kl 13

Kultur- och fritidsnämnden
16/6 kl 13, 22/9 kl 13, 13/10 kl 13, 
10/11 kl 13, 15/12 kl 13

Bygg- och miljönämnden
16/6, 22/9, 20/10, 17/11, 15/12

Barn- och ungdoms-
nämnden
22/6 kl 13, 22/9 kl 13, 20/10 
kl 13, 17/11 kl 13, 15/12 kl 13

Omsorgsnämnden
21/6 kl 9, 28/9 kl 14, 26/10 
kl 14, 23/11 kl 14, 21/12 kl 9

Kommunfullmäktige
7/6 kl 9, 30/8 kl 14, 27/9 kl 
14, 25/10 kl 14, 29/11 kl 14, 
14/12 kl 9

Kommunstyrelsen
14/6 kl 14, 23/8 kl 14, 6/9 
kl 14, 20/9 kl 14, 4/10 kl 14, 
18/10 kl 14, 8/11 kl 14, 22/11 
kl 14, 6/12 kl 14, 20/12 kl 14

 

Linköpings kommun

linkoping.se/medborgarkontor

• Bostadsinformation  013-20 66 70

•  Budget- och skuldrådgivning
  013-20 61 50

• Konsumentvägledning  013-20 66 87

•  Samhällsinformation  013-20 66 70

•  Stadsdelssamordning  013-20 66 70

•  Tomtförmedling  013-20 63 60

Medborgarkontor City,  
i Stadsbiblioteket, Östgötagatan 5, 

013-20 66 70

Välkommen till  
Medborgarkontoret

All vägledning  
på ett ställe

Vi hjälper dig att 
hitta rätt i samhället

Medborgarkontoret i Berga
Söderleden 46 (bredvid Berga kyrka), 

013-20 55 30

Medborgarkontor Skäggetorp
Skäggetorps centrum 

013-20 84 19 eller 013-20 89 69

På Medborgarkontoret har du tillgång till: 
Arbetsförmedlingen 

Arkitektrådgivning, ring för bokning 
Barnomsorgshandläggare 
Byrån mot diskriminering 

Juridisk rådgivning, ring för bokning 
Resurspoolen 
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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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Linköpings 
centrala 
områden
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