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HON BRINNER 
FÖR FLYGET

Så får Linköping ljus
Nytt ridsportcenter



Jag flyttade till Linköping i samband med studier på Linköpings 
universitet och stannade kvar efter studierna. Många Linköpings-
bor kan berätta en liknande historia om varför de en gång bosatte 
sig just här. Kärleken eller nytt arbete kan vara ytterligare anled-
ningar till att Linköping blev deras nya hemstad.
   Linköping växer och en expansiv stadsutveckling pågår just nu, 
en av de mest expansiva genom tiderna till och med. För det är 
ännu fler än bara vi som redan bor här just nu, som vill vara Linkö-
pingsbor.
 
   I förtroendeuppdraget som borgmästare träffar jag många män-
niskor som kan vittna om varför de valt Linköping som bostadsort 
och vad de tycker är bra med vår stad, men också vilka utmaningar 
de ser.
   För några veckor sedan fick jag äran att inviga en konferens för 
Föreningen för statistik och planering, som firade sitt 50-årsjubi-
leum sedan den startade just i Linköping för 50 år sedan. Temat för 
deras konferens var ”Sverige allt längre från medelvärdet - Hållbar-
hetens utmaningar.”
   Jag berättade om hur Linköping expanderar och hur många bo-
städer som byggs i Linköping, att vi har ett starkt och brett närings-
liv och att Linköping strävar efter att bli tredje största eventstaden i 
Sverige till 2030.
   Ett av de underlag jag fick ta del av inför konferensen var statistik 
som visade att de flesta som bor i Linköping är inflyttade av olika 
anledningar. Linköpings själ består av de människor som bor och 
verkar i vår stad. Det är vi tillsammans som formar staden och dess 

möjligheter. Och vi behöver en sammanhållen stad. Oavsett bak-
grund eller kön så ska människor kunna mötas i sin stadsdel,  
i skolan eller på arbetsplatsen. Vi behöver främja mötesplatser  
mellan människor, så att vi kan ta del av varandras erfarenheter 
och upplevelser. När vi lär känna varandra ökar vår förståelse för 
andra människor. 
 
   Linköping ska vara en varm och välkomnande stad - så blir 
Linköping ännu bättre i framtiden.

:

 

Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommun-

styrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill 

 stimulera till kontakt mellan Linköpingborna och 

deras förtroendevalda.

Det är också möjligt att gå in på 

www.linkoping.se/dialog och läsa Dialog. 

Adress: Tidningen Dialog, 

Kommunledningskontoret,                      

Linköpings kommun, 581 81 Linköping 

Tryck: Forssa Print AB 

Distribution: Dialog delas ut av Swepress 

Lokalpost. Om du inte fått  tidningen, ring  

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

samt uppge namn och adress. 

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

skadade och för dem som har svårt att läsa tryckta 

texter. Kontakta Regionbibliotek Östergötland, 

Lena Udd, 010-103 93 20 vid intresse.

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

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

Redaktionskommitté:  
Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd.    

Det ena består av gruppledarna för samtliga 

politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra  

av tjänstemän från kommunorganisationen.       

Ansvarig utgivare: 
Claes Lundkvist, 20 64 77  

Redaktör:  
Per Conning, journalist, 20 64 20 

Lottie Molin, journalist, 20 71 37                      

Monika Magnusson, layout/redigering, 20 68 58
 

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

På omslaget: 
Camilla Lejon, vd Linköping city airport

Foto: Staffan Gustavsson     
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Ledare

Många vill göra Linköping till sin hemstad

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

Foto: Oskar Lürén
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Paul Håkansson blir ny kom-
mundirektör för Linköpings 
kommun från och med den 1 
januari 2017.

Kommundirektören är den högsta 
tjänstemannen i kommunens organisa-
tion. Tidigare har Paul Håkansson varit 
yrkesofficer inom militären och lands-
tingsråd. Sedan 2009 arbetar han som 
vd för Östgötatrafiken. 

Kommunstyrelsens ordförande Kris-
tina Edlund (S) säger att Paul Håkans-
son är en stark och erfaren ledare med 
ett stort kontaktnät i både kommun 
och region, såväl som nationellt. 

– Jag ser fram emot att samarbeta 
med Paul Håkansson för att bygga 

Linköping starkare för framtiden och 
fortsätta den framgångsrika utveckling 
Linköping idag har, säger hon.

Paul Håkansson är glad och hedrad 
över sitt nya uppdrag som han tycker 
känns spännande. 

– Linköpings kommun har tre 
kärnvärden; modiga, mänskliga och 

mångfasetterade. Det ger mig en bra 
utgångspunkt. Jag avser att matcha 
dessa kärnvärden i mitt ledarskap. Led-
orden för mig är öppet, professionellt 
och engagemang, tre förhållningssätt 
som är viktiga för att vi tillsammans 
ska leda kommunen in i framtiden på 
ett bra sätt, säger han.

Höjda löner för lärare

Han blir ny 
kommun-
direktör

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) och blivande kommundirektör Paul Håkansson.
Foto: Markus Widegren

Lärare, förskollärare och fri-
tidspedagoger som är särskilt 
kvalificerade får högre lön.

Linköping får cirka 39 miljoner kronor i 
statsbidrag för detta. Kommunens egen 
finansiering av lönesatsningen är 4 mil-
joner kronor 2016 och 8 miljoner 2017. 

Statsbidraget ska stimulera kommu-
ner och övriga skolhuvudmän att ge 
särskilt kvalificerad skolpersonal högre 
lön, att öka kvaliteten i undervisningen 
och att förbättra resultaten i skolan. 
Enligt reglerna för statsbidraget ska den 
sammanlagda löneökningen hos varje 

huvudman vara mellan 2 500 och  
3 500 kronor högre per månad än den 
lön som annars skulle ha utgått. 

– Lärarna är den enskilt viktigaste 
faktorn för höga kunskapsresultat. Nu 
genomför vi höjningar av lärarlönerna 
vilket ger en bra grund för att höja kun-
skapsresultaten i Linköping, säger Jakob 
Björneke (S), barn- och ungdomsnämn-
dens ordförande. 

Linköpings kommun får 38,7 mil-
joner kronor för läsåret 2016/17. Det 
innebär att 650-900 lärare och vissa 
andra personalkategorier kan få del av 
löneökningsutrymmet, enligt reglerna 
för statsbidraget.  

– Om skolan misslyckas, så kommer 
Sverige misslyckas. Därför är läraryrket 
Sveriges viktigaste yrke. Lönerna måste 
fortsätta höjas för att locka fler att vilja 
bli lärare så att vi kan rekrytera de bästa 
till Linköpings skolor. Denna satsning 
gör stor skillnad för kommande elever, 
säger Daniel Andersson (L), personalut-
skottets ordförande. 

De höjda lärarlönerna medför ökade 
personalomkostnader på 4 miljoner 
kronor 2016 och 8 miljoner per år från 
och med 2017. Detta finansieras med 
kommunstyrelsens resursmedel 2016 
och 2017 samt med verksamhetsreserv 
för 2017.

Wahlbecks företagspark har blivit 
Ebbepark och ska de kommande 
åren utvecklas till en spännande, 
klimatsmart och levande stads-
del med företag, bostäder och 
service. Men varför har området 
fått namnet Ebbepark? På webb-
platsen ebbepark.se kan du se en 
kort film där Linköpingshistorikern 
Gunnar Elfström berättar om 
områdets historia. På webbplatsen 
hittar du också mer information 
om framtidsplanerna för området. 
 
Bild: Arrow Arkitekter

I Aktuell Hållbarhets årliga ranking över Sveriges bästa 
miljökommuner placerar sig Linköpings kommun på första 
plats i Östergötland. Totalt hamnar Linköping på plats 32 
av 290 kommuner i landet. Det är en förbättring sedan 
förra årets ranking då Linköping låg på plats 36. 
   – Det är glädjande att vi är bäst i länet. Vi har höga 
klimat- och miljömålsättningar, Linköping ska vara en 
koldioxidneutral kommun 2025. Vi arbetar ambitiöst för 
att öka produktionen av solel, skapa en giftfri miljö i våra 
verksamheter och för att bevara och utveckla den biolo-
giska mångfalden, säger Nils Hillerbrand (MP), miljöansva-
rigt kommunalråd i Linköpings kommun. 
   Aktuell Hållbarhet har gjort sin ranking genom en enkät 
och genom uppgifter från bland annat Vattenmyndighe-
terna, Boverket, SKL och Ekomatcentrum.

14 nya personer fick under sommaren 
plats i Linköpings Wall of fame. 
Totalt finns där 30 personer som 
bidragit till att sätta Linköping på 
kartan. Wall of fame presenteras 

som ett bildspel på www.linkoping.se/wall-of-fame

Den 3-9 oktober ordnar soci-
alstyrelsen en kampanj för att 
uppmärksamma fallolyckor i 
vardagen. Årets tema är mat, 
motion och medicin. Med enkla 
balansövningar och genom att 
hitta balansen i kylskåp och medi-
cinskåp kan fallolyckor förebyg-
gas i vardagen. 
   I Linköping kan du delta på olika 
aktiviteter på servicehuset i Skäg-
getorp (3 oktober), Hagdahlska 
huset seniorcenter (5 oktober) och 
Åleryds vårdboende (6 oktober). 
Aktiviteterna pågår klockan 
13.30–16.00. Kortföreläsningarna 
börjar klockan 14.00.  

   Föreläsningarna handlar om hur 
motion, kost och vanliga läkeme-
del påverkar balansen. I Skägge-
torp kommer det att finnas möjlig-
het att prova minigymmet och i 
Åleryd kommer friskvårdsgymmet 
att ha öppet hus. På Hagdahlska 
huset finns en visningsmiljö med 
teknik och hjälpmedel som under-
lättar vardagen. 
   Ingen föranmälan krävs och alla 
är välkomna! Det kommer att fin-
nas möjlighet att köpa fika. Vissa 
aktiviteter sker i mån av plats.  
Mer information och detaljerat 
program hittar du på adressen 
www.linkoping.se/balanseramera

Elfström berättar om Ebbepark

Ny plats i 
miljöranking

– tips och råd för att  
hindra fallolyckor

Balansera mera
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SAMMANHÅLLEN STAD

TEXT EVA-LOTTIE MOLIN  FOTO  GÖRAN BILLESON

Linköping har nyligen fått ett 
ridsportcenter i Smedstad. Om 
några år får Linköping en ny sim-
hall på Tinnis. Ett nytt allaktivitets-
hus ska byggas i Skäggetorp.  
– Lika mycket som hela Linköping 
får en simhall och en fotbollsarena, 
lika mycket får hela Linköping ett 
nytt allaktivitetshus. Det är så vi 
måste tänka, säger stadsdels-
samordnare Susanne Sterneling. 

Nya sätt att 
tänka ska 
hålla ihop 
Linköping

Susanne Sterneling och kollegan Nader 
Ghaemi har sina arbetsplatser på medbor-
garkontoret i Skäggetorp respektive Berga. 
Deras uppdrag handlar mycket om att 
arbeta i just dessa stadsdelar – men inte 
enbart där.

Stadsdelssamordnarna Nader Ghaemi och Susanne Sterneling är engagerade i 
arbetet med att göra Linköping till en sammanhållen stad.
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– Medborgarkontoret i Berga är till 
för alla som bor i södra kommundelen, 
precis som Skäggetorpskontoret är ett 
kontor för dem som bor i västra delen, 
säger Nader. Ja, egentligen arbetar vi ju 
för hela staden.

Inställning
Det märks tydligt att Susanne och 
Nader har tänkt mycket på och pratat 
mycket om Linköping som en samman-
hållen stad – vad det innebär och vad 
man ska göra för att komma dit. Det 
handlar mycket om ett handfast, prak-
tiskt perspektiv: hur staden är utfor-
mad med bostäder, vägar, parker och 
olika typer av mötesplatser, något som 
naturligtvis är ett långsiktigt arbete.  
Men också – och kanske viktigast – hur 
vi tänker och talar, vilken inställning 
vi alla har till vår stad och dem som bor 
här. Det är här jämförelsen med sim-
hallen kommer in.

– Lika mycket som hela Linköping 
får en simhall och en fotbollsarena lika 
mycket får hela Linköping ett nytt all-
aktivitetshus, säger Susanne. 

Vi är kanske inte vana vid att tänka 
så, men det är där vi måste börja: att 
tänka på staden som en helhet, menar 
Susanne och Nader. Det är inte två eller 
tre områden som är segregerade – utan 
staden är segregerad. 

Avstånden mellan Linköpings olika 
delar är inte enbart geografiska, utan 
också mentala.

– När man tittar på kartan ser det ut 
som Skäggetorp ligger som en isolerad 
ö. Men egentligen är det inte långt, 
varken till centrum eller till Tornby. 
Det finns bra möjligheter att öppna upp 
mot till exempel Tornby och universi-
tetet. Skäggetorp ligger nära och åtskilt 
på samma gång.   

Vinterljus
Om otrygghet, social utsatthet och 
utanförskap leder till rekrytering av kri-
minella så drabbas hela staden – därför 
tjänar alla på ökad sammanhållning. 

Ett positivt exempel på att locka nya 
grupper till en stadsdel är Vinterljus, 
som förra året hade en sträckning i 
Skäggetorp.

– Det var invigning på två ställen och 
båda slingorna var lika viktiga. Och  
det kom massor av folk, jag tror att man 
behöver både den typen av tillfälliga 
aktiviteter och ett långsiktigt arbete  

för att skapa sammanhållning.
Att bygga om Linköping från grun-

den går förstås inte. Men vi kan ”bygga 
om” vårt tankesätt och våra attityder. 
Nader betonar att Linköpings kommun 
och övriga offentliga aktörer har en 
nyckelroll.

– Det är viktigt att den offentliga 
sektorn etablerar sig på flera ställen 
i Linköping, inte bara centralt. På så 
vis blir det tydligare att staden hör 
ihop. Om till exempel försäkringskas-
san eller arbetsförmedlingen hade sina 
huvudkontor i Berga, Skäggetorp eller 
Lambohov skulle det vara naturligt för 
många att besöka dessa stadsdelar. Det 
är viktigt att servicen finns på flera stäl-
len i staden, för att olika grupper ska 
mötas i vardagen.

Mötesplatser
Nader uppmanar Linköpingsborna 
att verkligen se Berga. Många cyklar 
genom området, som bjuder på tillta-
lande vyer utmed Tinnerbäcken. 

– Varför inte stanna till, mötas och 
jobba på att utöka kontakten mellan 
dem som bor i hyreshusen och i vil-
lorna. 

Mötesplatser och bostäder. De nämns 
ofta som centrala för att skapa en sam-
manhållen stad. Susanne och Nader 
instämmer.

– Hyresvärdarna är otroligt viktiga 
för ett område, både de privata och det 
kommunala. 

Förskolor
Susanne säger att kommunen gör 
många bra saker i stadsdelarna, som det 
gäller att visa.

– Nya förskolor byggs, bland annat 
i Skäggetorp, kommunen genomför 
medborgardialoger, samarbetar med 
föreningar och andra aktörer. Det gäller 
att berätta om allt bra vi gör. 

Just förskolan kan bli en avgörande 
plats, tror Susanne. Det är där både 
barn och föräldrar får ett tidigt möte 
med kommunen.

– De människor som har dåliga erfa-
renheter av myndigheter och kanske 
till och med känner rädsla, kan få en 
annan upplevelse genom förskolan, 
därför är det så viktigt att satsa på den. 
Där kan en tillit till samhället börja 
växa fram. 
Förskolan är också central därför att 
de allra flesta föräldrar känner ett stort 
engagemang i sina barn. 

– Visst kan det finnas skillnader mel-
lan grupper och kulturer, men jag har 
märkt under årens lopp att vi trots allt 
är ganska lika, vi människor.

I en annan del 
av Skäggetorp
Lummig grönska, porlande vatten, ljus som silas genom  
grenverket. Det känns som mitt ute i skogen, långt från  
stadens larm. Men vi är i Skäggetorp, vid det som i folkmun  
kallas Mississippifloden eller Tarzanfloden. En gång var  
detta en omtyckt lekplats. Kanske blir den åter en livaktig  
del av Skäggetorp.

– När vi frågade Skäggetorpsborna hur 
de vill att stadsdelen ska se ut i fram-
tiden fick vi många svar. Bostäder och 
att öppna upp mot övriga Linköping 
tryckte många på. Att få in vatten var 
också ett stort önskemål.

Det berättar Caroline Gyllemark, 
planarkitekt och Johanna Wiklander, 
stadsarkitekt. De är noga med att säga 
att det ännu inte är bestämt vad som 
ska ske med Glyttingebäcken, som är 
det ”riktiga” namnet, eller ens att man 
ska göra något. Det är ännu tidigt i pro-
cessen – och det är det som är tanken.

Ny metod
– Enligt lag måste kommunen ha sam-
råd när vi tar fram nya detaljplaner. 
Nu vill vi att människor ska komma in 
mycket tidigare i processen.

En detaljplan visar hur ett stycke 
mark får utformas och hur man får 
bygga där. Innan det är dags för en 
detaljplan gör kommunen ofta ett 
planprogram, som gäller för ett större 
område och är mer övergripande än en 
detaljplan.

Arbetet med planprogrammet för 
Skäggetorp startade hösten 2015, enligt 

en ny metod, Designdialog. Metoden 
bygger på stor delaktighet från medbor-
garna, som designade sina förslag, inte 
bara skrev ner dem.

Designdialogen har bestått av djup-
intervjuer med människor som känner 
området väl, träff med fokusgrupper 
och stordialog bestående av workshops 
och öppet hus.

Johanna Wiklander poängterar att 
det är viktigt att föra dialog med de 
boende och övriga som intresserar sig 
för Linköpings utveckling.

– Vi utvecklar hela tiden våra meto-
der för dialog. 

Önskemål
Att jobba med framtidens Skäggetorp 
är en del i kommunens arbete för att 
planera och bygga en sammanhållen 
stad. Bland annat fanns en fokusgrupp 
med deltagare som inte bor eller arbetar 
i Skäggetorp, för att bredda dialogen.
 
Detta är något av önskemålen som kom 
fram:
•	Ny	bebyggelse	och	möjligheter	att			
 byta boendeform, blandade bostäder  
 med färg och variation. 

•	Om-	och	påbyggnad	av	p-hus.	Ersätt		
 markparkering med andra lösningar
•	Odling.
•	Utveckla	kontakten	med	Tornby	och		
 centrala Linköping
•	Tydliga	och	bra	huvudstråk	för	att			
 hitta i området
•	Mer	belysning
•	Förbättrad	trygghet	kring	centrum,		
 till exempel genom nya mötesplatser  
 som parker, torg och planteringar
•	Mer	inslag	av	vatten.	Led	Glyttinge-
 bäcken genom stadsdelen 

Vilka av dessa - och eller kanske 
andra tankar - som till slut blir verk-
lighet kan bara framtiden utvisa. Att 
utveckla en hel stadsdel är ett långsik-
tigt arbete, som sker i flera steg. Hur 
Ostlänken genomförs påverkar också 
vad man kan göra i Skäggetorp. 

Planeringstiden är 10 - 15 år för hel-
heten, men den första etappen börjar 
tidigare. Vilken etapp det blir är ännu 
inte bestämt. 

För att läsa mer gå in på vår webbplats 
linkoping.se och sök på planprogram 
Skäggetorp.

– Lika mycket som hela Linköping får en ny simhall och ridsportcenter, lika mycket får hela staden ett nytt 
allaktivitetshus i Skäggetorp, säger stadsdelssamordnarna Susanne Sterneling och Nader Ghaemi.

Glyttingebäcken kan bli en levande del av det framtida Skäggetorp. Stadsarkitekt Johanna Wiklander och planarkitekt Caroline Gyllemark jobbar med utvecklings-
planen för Skäggetorp.

TEXT EVA-LOTTIE MOLIN  FOTO  GÖRAN BILLESON
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I en sammanhållen stad möts 
människor över gränser och 
därför är det viktigt att vi har 
en god rörlighet mellan våra 
stadsdelar, så att människor 
enkelt kan ta sig till arbetet, 
skolan och fritidssysselsätt-
ningar. 

Det blivande allaktivitetshuset 
i Skäggetorp är till för hela kom-
munen, och det är genom en 
meningsfull fritid och god skol-
gång vi skapar hopp om fram-
tiden. Profil- och spetsklasser 
bör bidra till blandade och 
integrerande skolor och klasser, 

och elever behöver ha en bra 
studiemiljö också hemma. En 
utökad och blandad bebyg-
gelse är viktig för att motverka 
segregationen. Vi vill utveckla 
socialt företagande som genom 
traditionell verksamhet och 
arbetsträning inom samma fö-
retag ger människor möjligheter 
att utvecklas efter sin förmåga 
och få in en fot på arbetsmark-
naden. Linköping är mer än 
sina stadsdelar, och bärs upp 
av en levande landsbygd som 
kan leverera närproducerad 
mat, samt utveckla ekosys-
temtjänster och ekoturism. 
Lika mycket som vi behöver en 
sammanhållen stad behöver vi 
en sammanhållen kommun.

Integration och anpassning 
till det svenska samhället är 
den största utmaningen vad 
gäller att göra Linköping till 
en sammanhållen stad igen. 

Tydligt är att situationen vad 
gäller integration och trygg-
het totalt har spårat ur i flera 
bostadsområden i staden där 
vi alltför ofta kan ta del av att 
det bland annat sker bil-
bränder, skottlossningar och 
rekryteringar till terrorgrup-
per. För att få Linköping på 
rätt köl igen räcker det inte 
med fina ord från politiken, 

utan nu är det handling som 
räknas. Sverigedemokraterna 
vill att Linköpings kommun till 
regeringen med hänvisning till 
ekonomiska och sociala skäl 
kräver att undantas från den 
nya anvisningslagen om bosätt-
ning av nyanlända invandrare. 
Att minimera antalet nyanlända 
invandrare till kommunen är det 
centrala för att på sikt lyckas 
nå en sammanhållen stad, 
men självklart krävs också att 
vi prioriterar utbildning, skola 
och svensk kultur för att nå hela 
vägen fram.

En sammanhållen stad bygger 
på olika pelare. En av de ab-
solut viktigaste är att skapa 
jämlikhet. 

De villkor människor lever 
under får inte skilja sig för 
mycket – då slits samhället itu. 
Stora ekonomiska och sociala 
skillnader gör att människor inte 
möts. Hur en stad rent praktiskt 
byggs och utformas spelar stor 
roll. Men det absolut viktigaste 
för en sammanhållen stad, är 
att människorna har en känslo-
mässig upplevelse av att höra 
ihop. Barriäreffekter i form av till 

exempel vägar kan vara till viss 
nackdel, men dessa barriärer 
kan överbryggas med jämlika 
villkor. Möjligheten för alla att ha 
ett gott liv väger tyngre än hur 
man planerar infrastrukturen. 
Att skapa en sammanhållen 
stad börjar med bra förskolor 
och skolor. Alla barn ska ha rätt 
att vara 30 timmar i förskolan.  
Även när föräldrar är arbetslösa 
eller daglediga av andra skäl. 
Alla barn har rätt att få tillgång 
till pedagogiken. Sammanhållen 
stad handlar inte bara om cen-
tralorten, utan hela kommunen 
ska ha tillgång till god service 
och goda kommunikationer.

Linköping ska vara en sam-
manhållen stad där vi växer 
tillsammans.

För att vara en sammanhållen 
stad behövs möten mel-
lan människor, det vill vi ge 
förutsättningar för. Linköping 
ska vara en stad där alla känner 
sig välkomna och där män-
niskor möts. Vi behöver bryta 
segregationen och se till att 
förutsättningarna för att lyckas 
inte skiljer sig åt i staden. Där-
för behöver vi satsa på skolan 
så att alla barn och unga i Lin-

köping får en bra start i livet. I 
en sammanhållen stad kan alla 
elever lyckas i skolan, oavsett 
bakgrund, kön eller föräldrarnas 
utbildningsnivå. Därför satsar 
vi på mindre barngrupper så 
att det blir mer tid för varje elev 
med sin lärare och på läxhjälp 
efter skolan. Samtidigt behöver 
vi bygga fler bostäder. Just nu 
byggs det mer i Linköping än 
vad som gjorts på decennier. 
När Linköping växer får fler 
chansen att flytta hit och våra 
företag kan växa. Alla som bor 
i Linköping ska kunna känna 
känslan av att gå till jobbet och 
känna sig behövd. Så bygger vi 
en sammanhållen stad.

Arbetet för att Linköping ska 
hänga ihop har pågått länge, 
det började inte med den 
nuvarande majoriteten. 

Man kan se på flera håll att 
vissa delar har blivit mindre 
isolerade. En enad stad innebär 
bland annat att det ska finnas 
naturliga mötesplatser i alla 
delar av staden. Men en väldigt 
tråkig aspekt är att arbetet har 
kommit att handla enbart om 
staden – inte om hela kom-
munen. Resten av kommunen 
klipps av. Linköpings kommun 
består inte bara av tätorten. 

Vi ser ett tydligt och ensidigt 
fokus på tätorten – att glömma 
koppling till landsbygden 
kommer att skapa problem 
framöver. Tydligt exempel på 
den ensidiga fokuseringen på 
tätorten är arbetet med utveck-
lingsplanen för innerstaden – i 
sig en mycket viktig och nöd-
vändig plan som man ska lägga 
ner mycket engagemang på. 
Men översiktsplan för lands-
bygden som antogs i politisk 
enighet har kommit vid sidan 
av och arbetet har inte samma 
tempo längre – trots att det är 
lika viktigt. Det borde vara full 
fart på arbetet för bostäder på 
landsbygden och underlag för 
skolor utanför tätorten.

Vi kristdemokrater vill fort-
sätta att skapa en stad som 
gynnar alla. 

Linköping är på många sätt en 
fantastisk stad att bo i. Män-
niskor kan växa på olika sätt 
här. För att hålla ihop måste vi 
bygga ett samhälle med plats 
för alla. En stads människosyn 
bestäms av hur man tar hand 
om de svagaste. Utsatta barn, 
människor med funktions-
nedsättning, missbrukare, 
flyktingar med flera. Det är 
viktigt att bygga staden så att 
det finns mötesplatser, till ex-

empel parker, torg, rehabparker 
med mera. Kommunen måste 
vara ledande när det gäller att 
ge förutsättningar för företag 
att skapa arbetstillfällen, så att 
arbetslösheten sjunker. Därige-
nom ökar människors självbe-
stämmande. Vi måste bygga ett 
samhälle grundat på tillit och 
ständig förbättring, med den 
enskilda människan i fokus. 
Då kan de stora drömmarna 
förverkligas. Det finns två diken 
man riskerar att köra ner i när 
man tittar på utvecklingen: att 
bli cynisk och fördomsfull eller 
att bli naiv. Det gäller att inte 
hamna i något av dem. Vår 
förhoppning är att empati ska 
ha ett namn – Linköping.

Liberalerna vill att alla 
Linköpingsbor ska mötas 
av förväntningar att lyckas, 
ges förutsättningar att klara 
sig själva och få chansen att 
känna framtidstro. Det skapar 
en sammanhållen stad.

Barn måste få se sina föräldrar 
gå till jobbet. För att fler ska få 
jobb krävs att vi satsar både på 
bättre företagsklimat och mer 
arbetsmarknadsinsatser.
Det brottsförebyggande arbetet 
måste förstärkas för att hindra 
att ungdomar rekryteras av 
de kriminella gängen. Även 

föräldrarna har en viktig uppgift 
att fylla. Vi vill satsa på föräld-
rautbildning så att nyanlända 
lär sig om barnens rättigheter, 
men även vad som förväntas av 
deras uppfostran.
I Linköping ska skolan vara 
likvärdig och alla skolor hålla 
hög kvalitet. Vi behöver yrkes-
skickliga lärare, hög närvaro 
och arbetsro i klassrummen.
I delar av samhället ifrågasätts 
människors grundläggande rät-
tigheter allt mer. Många flickor 
växer upp i hedersförtryck. 
Vi vill satsa på utbildning om 
jämställdhet och demokratiska 
värderingar för att värna frihe-
ten för alla Linköpingsbor.

Socialdemokraterna
Kristina Edlund 

Liberalerna
Daniel Andersson 

Miljöpartiet
Nils Hillerbrand 

Moderaterna
Paul Lindvall 

Centerpartiet
Muharrem Demirok 

Sverigedemokraterna
Jonas Andersson

Kristdemokraterna
Andreas Ardenfors 

Vänsterpartiet
Jessica Eek

Utveckling och framtidstro 
behövs i alla stadsdelar, men 
också på landsbygden och i 
alla delar av kommunen. 

Den socialdemokratiskt ledda 
koalitionen visar alltför lite 
engagemang för landsbygden 
och för hela kommunen. Ett 
framgångsrikt näringsliv, goda 
möjligheter att få jobb, bra 
skolor och att känna trygghet 
ska gälla alla. Bostäder av god 
kvalitet och attraktiva stads-
delar är viktigt för en kommun, 
liksom en levande landsbygd 
och attraktiva boendemiljöer i 

hela kommunen. Idrott, kultur 
och utbyggd samhällsservice 
bidrar till goda livsbetingelser. 
Gängkriminalitet och brinnande 
bilar får aldrig accepteras. 
Många poliser gör ett fantas-
tiskt jobb, men den synliga 
polisnärvaron är inte tillräcklig. 
Koalitionen har för ofta ensidigt 
fokus på Skäggetorp. Det 
behövs ett starkt engagemang 
för hela kommunen. Linköping 
har inte blivit mer sammanhållet 
under två år av socialdemo-
kratisk ledning. Det behövs 
nära samverkan med bland 
annat idrottsföreningar, kyrkor, 
näringsliv, fastighetsägare 
och olika stadsdels- och 
bygdegrupper. Allra viktigast är 
att lyssna på alla engagerade 
medborgare.

En sammanhållen stad En sammanhållen stadPartiernas åsikter: Partiernas åsikter:
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I augusti invigdes den nya lek-
platsen, grillplatsen och ute-
gymmet vid Vidingsjö motions-
centrum. Dessutom finns nu en 
ny cykelväg till Tinnerö ekland-
skap.

Efter att Vidingsjö motionscentrum 
återuppbyggdes efter branden våren 
2012 blev det tydligt att även utemiljön 
behövde rustas upp.  

På den nya lekplatsen finns bland 
annat hinderbana, linbana, trädjur, en 
svampkarusell och en balansorm.  

– Vi vill att detta ska bli en utflyktslek-
plats som samspelar med det fina natur-
området som den ligger i, säger Elias 
Aguirre (S), kommunalråd och samhälls-
byggnadsnämndens ordförande. 

Utegymmet	är	betydligt	mer	omfattande	
än det gamla och innehåller en bredd av 
träningsredskap.  

– Eftersom utegymmet är öppet dygnet 
om, året om och är gratis kan det använ-
das av alla och anpassas efter förmåga, 
säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Den nya cykelvägen är ett resultat av 
två medborgarförslag. De föreslog båda 
att kommunen skulle bygga en kort 
cykelväg genom Vidingsjöskogen. Cyklar 
man från Vidingsjötrakten sparar man 
nu en kilometer och slipper samsas med 
tyngre trafik. 

Kultur- och fritidsnämnden har 
finansierat utegym och grillplats, cirka 
500 000 kronor. Samhällsbyggnads-
nämnden har betalat lekplatsen för  
1,8 miljoner och cykelvägen för cirka  
400 000 kronor.  

 

D
et är en stor, röd och modern 
anläggning som har tagit plats 
i landskapet nära Korpvallarna 
vid Haningeleden. När Dialog 
hälsar på några dagar efter 

invigningen är verksamheten i full gång. 
En av dem som har sett fram emot det 
nya ridsportcentret är Madeleine Lare-
nius, 14 år. Hon har ridit sedan 2010 och 
tar nu lektioner två gånger i veckan. Hon 
gillar lokalerna skarpt. 

– Det är stort och jättefint. Väldigt 
fräscht. Det har varit spännande att se 
när det har växt fram, säger hon. 

Ridskolechefen	Ulrika	Eriksson	säger	
att den första tiden har varit över förvän-
tan. Hon ser flera fördelar med nybygget. 

– Här har vi öppna och tillgängliga 
ytor, möteslokaler, bra kontor, många 
toaletter. Det är lätt att mötas. 

I ridskolans verksamhet finns 50 hästar 
och närmare 500 ridande personer mel-
lan	tre	och	74	år.	Ulrika	Eriksson	tror	att	
Smedstad ridsportcenter kommer att öka 
intresset för ridning ännu mer. 

– Och jag tror inte bara att det lyfter 
för oss, utan även för andra ridskolor och 
klubbar runtomkring.

Bredd och elit 
Borgmästare Helena Balthammar (S) 
var med och invigde ridsportcentret: 

– Ridning är den näst största sporten 
bland tjejer och att Linköping satsar 
på tjejers idrottade gör mig stolt. Här 
kommer vi kunna se både bredd- och 
elitidrott, och vi får chansen att på 
några års sikt arrangera SM-tävlingar 
inom ridsport. Det stärker Linköping 
som eventstad, säger hon. 

Anläggningen rymmer 60 boxar och 
ett sjuk- och gäststall med tio plat-
ser. Det finns två ridhus, dressyr- och 

hoppbanor och hagar. Solenergi värmer 
byggnaden och allt material är miljö-
klassat. 

Kommunägda Lejonfastigheter är 
fastighetsförvaltare och har även byggt 
anläggningen på uppdrag av kultur- 
och fritidsnämnden. Nämndens ord-
förande Cecilia Gyllenberg Bergfasth 
(MP) är glad över det fokus som finns 
på tillgänglighet och rehabilitering. 

– Det bidrar till att personer med 
fysiska eller neuropsykiatriska funk-
tionsvariationer får en meningsfull 
fritid. Vi kan också utveckla det områ-
det genom forskningssamarbetet med 
Linköpings universitet. Jag är dessutom 
övertygad om att Smedstad blir en vik-
tig plats för parasportryttare, vilket är 
ett av målen. 

Smedstad ridsportcenter blir Sveriges 
första forskningsanknutna ridskola. 
Vinnova har gett klartecken för ett 

tvåårigt samverkansprojekt med Lin-
köpings universitet. Ridcentret kom-
mer att vara en utgångspunkt för en 
rad medicinska och tvärvetenskapliga 
studier.

Ny utemiljö i Vidingsjö

På lekplatsen finns bland annat hinderbana, lin-
bana och karusell. 

Ett lyft för ridsporten
Till mångas glädje invigdes Smedstad ridsportcenter i augusti. Här kan Linköpingsbor i olika 
åldrar ägna sig åt sitt favoritintresse.

TEXT PER CONNING  FOTO  GÖRAN BILLESON

Ridskolechef Ulrika Eriksson (till vänster) 
är glad över de nya lokalerna

som innehåller öppna ytor. Madeleine 
Larenius trivs också mycket bra och tar 

ridlektioner två gånger i veckan.

Smedstad ridsportcenter ligger nära Korpvallarna 
vid Haningeleden. 
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Under sommaren öppnade 
den nya storpantar-automaten 
”Pantamera Express” på Mal-
men återvinningscentral. Auto-
maten underlättar för den som 
vill panta mycket på en gång.

Det är en helt ny typ av automat som 
Returpack/Pantamera har tagit fram. 
Istället för att panta varje burk och 
pet-flaska för sig går det att hälla allt i 
ett och samma fack. Det gör att det går 
snabbare och blir nästintill kladdfritt. 
Maskinen sorterar och räknar panten 
fort – kapaciteten är ungefär 100 för-
packningar på ett par minuter. När det 
är klart får pantaren välja mellan olika 
utbetalningslösningar.  

Det går att få panten utbetald till sitt 
Paypal-konto eller via Kuponginlösens 
värdekuponger, som man kan handla 
för i de allra flesta dagligvarubutiker. 
Eller så kan man välja att skänka sina 
pantpengar till välgörande ändamål. 

Malmen återvinningscentral har valt 
att skänka sin gåvopant till Barndiabe-
tesfonden.  

– Det är ju många som kommer till 
oss på återvinningscentralerna och vi 
är glada över att nu kunna erbjuda våra 
kunder den här servicen också, där 

det blir så mycket enklare för dem att 
panta. Slår det väl ut hoppas vi kunna 
erbjuda expresspantmaskiner även 
på våra andra återvinningscentraler i 
Linköping, säger Kjell Österskog, avdel-
ningschef för Tekniska verkens återvin-
ningscentraler. 

Så här ser den nya automaten ut. Istället för att panta varje burk och pet-flaska för sig går det att hälla allt 
i ett och samma fack.

Här kan du expresspanta
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Att komma till en flygplats ger ofta 
en speciell känsla. Resten av världen 
ligger plötsligt mycket närmare. Det 
är i den här miljön – bland resväskor, 
incheckningsdiskar och monitorer med 
avgångstider – som vi träffar Camilla 
Lejon.

I april 2013 började hon arbeta som 
vd för Linköping city airport. Eftersom 
flygintresset är stort var jobbet lock-
ande. 

– Jag tycker om det internationella, att 
man kan åka vart som helst. Jag är inte 
tekniskt bevandrad, men jag tycker allt 
som har med flyg att göra är spännande.

Camilla Lejon har också lång erfaren-
het från näringslivet, som hon menar 
att flygplatsen lever i symbios med. 
Tidigare arbetade hon som utrikeshan-
delschef på Östsvenska handelskam-
maren. Innan dess jobbade hon med 
internationell handel i det privata 
näringslivet och på Exportrådet.

Ansiktet utåt
Eftersom flygplatsen har en liten organi-
sation kan Camillas arbetsdagar variera 
ganska mycket. Men i grunden har hon 
ansvar för strategiska frågor, ekonomi 
och marknadsföring. 

– Jag skriver allt på Facebook, tar fram  
våra annonser, står på mässor och före- 
läser om flygplatsen. Det handlar  
mycket om att vara ansiktet utåt. Jag 
vill få fram det personliga och skapa en  
lojalitet för flygplatsen – att man som 

resenär känner att det är ”min” flygplats. 
Hon vill också att flygplatsen ska 

upplevas som lättillgänglig och att man 
lyssnar på resenärerna.

– Jag tror det stod på Facebook i som-
ras att vi i snitt svarade på inläggen på 
fyra minuter. Då insåg jag att ”nä, jag 
kanske skulle ha lite semester”, säger 
hon och skrattar.

Privatresenärer ökar
Flygplatsens betydelse för Linköping 
och regionen menar hon är mycket 
stor. Hon framhåller att många företag 
inte skulle kunna verka här om de inte 
hade flygplatsen. Med bolaget KLM går 
det att resa till Amsterdam tre gånger 
per dag och med SAS till Köpenhamn 
en gång per dag. Från båda dessa städer 
går sedan flyg vidare ut i världen.

Vissa tider på året erbjuder Linkö-
ping city airport även andra destinatio-
ner.	Under	sommaren	har	till	exempel	
Czech Airlines flugit till Prag. Och i 
vinter blir det ett par avgångar till Pyre-
néerna för alla skidintresserade.

Totalt har flygplatsen cirka 160 000   
passagerare per år. När Camilla Lejon 
började var siffran 116 000. Omkring 
80 procent är affärsresenärer, men 
Camilla säger att allt fler privatresenä-
rer ser fördelarna med att flyga direkt  
från Linköping.

Flygplatsen ordnar också olika arran-
gemang, till exempel kurser för flyg-
rädda.

– Det var två saker jag bestämde mig 
för när jag blev vd här, det ena var att vi 
skulle få hit SAS och det andra var att 
vi skulle hjälpa flygrädda. Jag har själv 
varit otroligt flygrädd längre tillbaka i 
tiden. Det hämmade verkligen mitt liv, 
eftersom jag älskar att resa. Då gick jag 
en kurs som gjorde att det vände helt 
och hållet. 

Reser med familjen
Som person beskriver Camilla sig själv 
som driven, optimistisk och kreativ. 
I sin ledarroll tror hon på delegering, 
eget ansvar och mycket kärlek.

– Jag har alltid trott på det. Forsk-
ning visar också att snälla chefer får ut 
mer av sina medarbetare än de som står 
med piskan. 

Arbetet tar upp en stor del av hennes 
tid och hon tycker själv att hon är dålig 
på att hålla isär arbete och fritid.

– Om det kommer ett mejl eller 
inlägg på Facebook på lördagskvällen så 
har jag svårt att inte svara med en gång. 
Så det är en himla tur att jag har ett 
arbete som jag trivs så bra med.

När hon väl är ledig ägnar hon gärna 
tiden åt familjen. Ett av de tre barnen 
bor fortfarande hemma.

– Vi gör mycket ihop i familjen, till 
exempel resor. Vi har även en labrador 
som vi tycker om att gå ut med i skog 
och mark. Och så har vi en skogsgård 
vid sjön Sommen där vi tillbringar 
mycket tid.

DIALOG-PROFILEN: 
CAMILLA LEJON
YRKE: 
VD FÖR LINKÖPING  
CITY AIRPORT 
ÅLDER: 
52 ÅR
FAMILJ: 
MAN OCH TRE BARN
LÄSER:  
DECKARE
LYSSNAR PÅ:  
LARS WINNERBÄCK
TITTAR PÅ:  
”EN PLATS PÅ LANDET”, 
 ”MORDEN I MIDSOMER”
FAVORITPLATS  
I LINKÖPING:
FLYGPLATSEN
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Ena stunden jobbar hon med ekonomin, andra stunden uppdaterar hon flygplatsens Facebook-
sida. Dagarna kan innehålla många olika uppgifter för Camilla Lejon, vd för Linköping city airport. 
Men att själv ge sig ut och flyga har inte alltid varit en självklarhet för henne.

   Jag har varit 
otroligt flygrädd
”  

”

PROFILEN | DIALOG
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D
et är i en rejäl lokal 
på Westmansga-
tan i Ebbepark som 
Makerslink har sin 
verkstad. Här finns 
verktyg, maskiner, 

arbetsytor och sittplatser där med-
lemmarna kan umgås och prata om 
nya, spännande idéer.

Den ideella föreningen Makers-
link – Makerspace Linköping – har 
varit igång i drygt ett år. Den är en 
del av makerrörelsen som har spridit 
sig i många länder världen över. 

– Det finns ingen central orga-
nisation utan rörelsen poppar bara 
upp på olika platser. Men det finns 
gemensamma värderingar. Det 
handlar om att skapa och att dela 
kunskap, säger Kristofer Skyttner, 
ordförande i föreningen.

Han berättar att han själv alltid 
har varit en ”maker” och byggde sin 
första 3D-skrivare hemma i köket. 
Hur många andra i Linköping som 
hade liknande intressen hade inte 
koll på tidigare.

– Mjärdevi science park frågade 
genom sitt nätverk om det fanns 
makers i Linköping. Där kom jag in 
i bilden. Jag är själv ingenjör och 
entreprenör och driver ett bolag i 
Mjärdevi. Vi träffades och diskute-
rade att starta ett makerspace.

På ett inspirationsevent kom det 
över hundra personer för att lyssna 
på inbjudna talare från bland annat 
Stockholms makerspace. 

– Det var mycket uppskattat. 
Utifrån	det	gick	vi	vidare,	bildade	
föreningen och fick tillgång till de 
här lokalerna genom fastighetsbo-
laget Sankt kors. Idag har vi över 
tvåhundra medlemmar. 

Dela kunskap
Kristofer betonar att det alltid har 
funnits makers – hobbyister som 
pysslar. 

– Det svåra är att få dem att pyssla 
tillsammans, att få dem som har en 
garageplats att komma hit istället. 
Men när de samlas kan de bygga 
vidare på varandras idéer. Det blir 
ganska kraftfullt.

Just öppenheten kring idéer och 
kunskap menar han är en grundbult 
i makerrörelsen. Förutom den kun-
skap som medlemmarna kan ge till 
varandra finns mycket information 
fritt tillgänglig på nätet. Och tack 
vare att verktyg och maskiner har 
blivit billigare och enklare menar 
Kristofer att det är lättare än någon-
sin att börja skapa.

Öppenheten sträcker sig också 
mellan de olika föreningarna. 
Makerslink samarbetar mycket med 
Norrköpings makerspace som är 
något av en systerförening. Medlem-
marnas bakgrund skiljer sig en del; 
i Norrköping är det fler konstnä-
rer medan Linköping har en större 
andel ingenjörer.

– Men vi har också konstnärer, 
folk kommer från alla möjliga områ-
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Snickra, bygga en robot, programmera, sy en cosplay-dräkt eller kanske skapa ett smycke i en  
3D-skrivare. Hos Makerslink är möjligheterna många för den som vill vara kreativ och dela sina  
kunskaper med andra.

Här flödar 
idéerna

Kristofer Skyttner visar en 3D-skrivare.

I 3D-skrivaren går det att göra allt från smycken till byggdelar.

TEXT PER CONNING  FOTO  GÖRAN BILLESON

Ingela Rossing gillar teknik och programmering.
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Förskolan har stor betydelse för barns 
utveckling och framtida skolprestatio-
ner. Forskning visar att barn som har 
gått i en förskola med hög kvalitet blir 
bättre förberedda för skolan.  

− Vi vet att en förskola av hög kvalitet 
bidrar till en trygg uppväxt, till barns 
språkutveckling och utveckling av 
sociala förmågor, säger kommunalråd 

Jakob Björneke (S), ordförande i barn- 
och ungdomsnämnden. 

– En bra förskola leder också till 
stärkta kunskapsresultat och ökad jäm-
likhet i skolan. Vi välkomnar regering-
ens satsning som ligger väl i linje med 
vår lokala politik. I Linköping har vi 
ökat personaltätheten i förskolan för 
att barnen ska ha en trygg tillvaro där 

de utvecklas och lär sig mer. Det är 
glädjande att vi nu får förstärkning att 
fortsätta den inriktningen. 

Pengarna används till att minska 
barngruppernas storlek genom att 
frångå avdelningskonceptet och istället 
skapa mindre och mer flexibla barn-
grupper under dagen. Idag bygger verk-
samheten för mycket på avdelningar 
och kan delas upp bättre för att barnen 
ska få ut mer av det pedagogiska inne-
hållet, menar Jakob Björneke.  

− I mindre barngrupper kan alla barn 
bli sedda och få den trygghet och det 
lärande som de har rätt till. Med höjd 
personaltäthet får varje barn mer tid 
med vuxna och för sin pedagogiska 
utveckling. Nu ser vi till att pedago-
gerna kan ägna sig åt en mindre grupp 
barn åt gången för att fördjupa det 
pedagogiska innehållet.

den för att de känner sig som en maker. 
Det är en jättehäftig mix av människor 
i olika åldrar som tycker om att pyssla 
med någonting. Vissa gillar att skruva 
isär saker. Andra bygger stora saker. En 
del vill bara hålla på med ljusslingor. 

Köpte symaskin
Förutom det stöd Makerslink får genom 
sponsorer får de in pengar genom med-
lemsavgifterna. Bland det första som 
föreningen köpte in för avgifterna var 
en symaskin. 

– Så det klassiska hantverket finns 
med. Och det spiller ofta över på annat. 
Något kan börja som ett textilprojekt, 
och så leder det vidare till att man sit-
ter och virkar in självlysande tråd, och 
sedan börjar programmera. Den resan 
är häftig. 

Det som görs inom makerrörel-
sen kan med tiden även leda till nya 
kommersiella produkter och företag. 
Kristofer Skyttner säger att rörelsen 
därför kan delas in i tre nivåer. Den 
första nivån är nybörjarna som deltar i 
temakvällar och workshops. Den andra 
är de mer erfarna medlemmarna som 
redan är igång och bygger, och som kan 
dela sina kunskaper med andra. På den 
tredje nivån finns produktifieringen. 

– Vi som förening fokuserar inte på 
den biten. Men när man sätter Linkö-
pings mest kreativa människor i samma 
lokal så kommer det att leda till saker 
som går att bygga bolag på. Det är upp 
till Linköping att fånga upp detta. Och 
det finns jättefina inkubatorer, organi-
sationer och events som kan göra det. 

Temakvällar
Med hjälp av ideella krafter håller 
Makerslink öppet fyra-fem kvällar i 
veckan. De medlemmar som ställer upp 
på att vara platsansvarig två kvällar i 
månaden får en nyckel till verkstaden 
och kan gå dit när de vill. Föreningen 
ordnar också workshops, företagsevent 
och temakvällar. Dessa kan handla om 
allt från trä till 3D-ritningar i CAD-
program.

Ett par av medlemmarna är Tor Sel-
dén och Klas Johansson. De har båda 
varit engagerade sedan föreningen star-
tade. När tidningen Dialog hälsar på 
vid deras bord sitter de och förbereder 
ett geocashing-event – en slags skattjakt 
som genomförs utomhus. På deras bord 
ligger elektronik som de använder för 
att bygga gömmor som deltagarna ska 
hitta med hjälp av gps. De visar bland 
annat hur en rörelsesensor kan aktivera 

små lampor och högtalare för att leda 
skattletarna rätt.

Tor berättar att han hade koll på 
makerrörelsen även innan den kom till 
Linköping. Nu är han här 1-2 gånger i 
veckan och håller bland annat på med 
elektronik, CNC-fräsning och 3D-skri-
vare. Han ser flera fördelar med att vara 
medlem.

– Lokalen, verktygen, maskinerna 
och föreningen – att få tillgång till 
människor som man kan få hjälp av 
och lära sig nytt.

Klas Johansson är intresserad av lik-
nande saker som Tor.

– Det är roligt när man kan kombi-
nera	dem	på	olika	sätt.	Undrar	jag	över	
något så kan jag alltid slänga ut en fråga 
här, och andra kan fråga mig om jag 
kan något.

Vid ett annat bord sitter Ingela Ros-
sing från Norrköping och skriver på sin 
laptop. Hon ska vara med i en CAD-
workshop lite senare på kvällen. Ingela 
är även engagerad som coach i Coder-
dojo, där barn får lära sig att program-
mera. Några dagar senare ska barnen få 
göra ett besök på Makerslink. 

– Jag känner verkligen hur jag kan 
påverka barnen, det betyder jätte-
mycket. Jag blev själv inte introducerad 
till teknik och programmering när jag 
var yngre, men nu älskar jag det.
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Vill du veta mer?
Information om Makerslink hittar du 
på www.makerslink.se

!

Tor Seldén (till vänster) och Klas Johansson håller bland annat på med elektronik, CNC-fräsning och 3D-
skrivare.

Linköpings kommun ändrar 
rutinerna för förenklad hand-
läggning inom hemtjänsten och 
lättillgängligt boendestöd för 
personer med psykisk funktio-
nedsnedsättning. Detta efter 
att kammarrättens tidigare 
domar står fast. Samtidigt fort-
sätter arbetet med att påverka 
för att den så kallade Linkö-
pingsmodellen ska vara kvar.

Personer som är 75 år eller äldre har 
kunnat vända sig direkt till en god-
känd utförare för att få tillgång till 
hemtjänst. Likaså har personer med en 
psykisk funktionsnedsättning kunnat 
få boendestöd utan biståndsbedöm-
ning. Enskilda personer har därmed 
fått tillgång till stöd på ett snabbt och 
enkelt sätt. Det försvåras nu i och med 
att högsta förvaltningsdomstolen beslu-

tat att inte ge 
kommunen 
prövningstill-
stånd. 

– Vi anpassar 
vårt arbetssätt, 
men vi tror på 
Linköpings-
modellen 
och kommer 
att fortsätta 

göra allt vi kan för att det ska vara så 
enkelt och lätt som möjligt att få stöd. 
Vi är övertygade om att äldre själva 
kan bedöma sina behov av hemtjänst 
och vi vill hellre lägga mer resurser på 
verksamheten än på myndighetsutöv-
ningen, säger Mikael Sanfridson (S), 
kommunalråd. 

Kammarrätten har bedömt att arbets-
sättet i Linköpingsmodellen, med för-
enklad handläggning och insatser utan 
biståndsbedömning, inte är förenligt 
med gällande lagstiftning. Av domarna 
framgår istället att alla individuella 
insatser måste föregås av utredning, 
bedömning och biståndsbeslut. Likaså 

ska uppföljning ske av alla insatser.  
Mikael Sanfridson framhåller att 

den som önskar har haft rätt att få sin 
sak utredd och biståndsprövad även 
i Linköpings kommun. Han menar 
också att många som behöver hjälp har 
uppskattat möjligheten att få stöd utan 
biståndsprövning, och att många avstår 
från att söka hjälp vid krav på myndig-
hetsutövning i form av utredning och 
beslut.  

Personalförstärkning
– Det skulle vara oerhört synd om detta 
leder till att människor avstår från att 
söka hjälp med till exempel missbruks-
problematik eller behov av familjestöd. 
Alla tjänar på att människor i utsatta 
situationer får hjälp att komma till rätta 
när motivationen är som störst. 

Linköpings kommun vidtar åtgärder 
för att följa domarna från kammarrät-
ten. En personalförstärkning om 4,9 
miljoner kronor 2016 och 9,9 miljoner 
kronor 2017 ska öka kapaciteten att 
klara av att göra biståndsbedömningar.  
 

”Vi tror på Linköpingsmodellen”

Mikael Sanfridson (S) 
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Pengar till mindre 
barngrupper
Linköpings kommun får 43, 6 miljoner kronor av regeringens 
satsning på mindre barngrupper. Det innebär näst mest pengar i 
Sverige och motsvarar cirka 100 nya förskollärare.
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I höst finns det mycket att uppleva i 
friluftsmuseet Gamla Linköping.    
   På programmet står till exempel 
”Skörd i Lisas trädgård”, lördag-
söndag den 8-9 oktober klockan 
11-14. Då kan du få tips om olika sätt 
att ta vara på trädgårdens frukter och 
grönsaker enligt gamla metoder, till 
exempel torkning, syrning och sylt-
kokning. Platsen är arbetarhemmet 

Solliden, Rådmansgatan.  
   Lördagen den 8 oktober klockan 
14 invigs utställningen Östgötabröd i 
Curmanska magasinet. Utställningen 
handlar om brödtraditioner i Sverige 
och Östergötland förr och nu.  
   Mer information om höstens 
program hittar du på www.gamlalin-
koping.info

Linköpings kommun bildar ett romskt 
samråd under en försöksperiod 
på två år fram till 2018. Arbetet för 
romers mänskliga rättigheter är en 
prioriterad fråga både på europe-
isk och nationell nivå. Den natio-
nella strategin för romsk inkludering 
sträcker sig fram till 2032. 
   Perioden 2012 - 2015 var Linköping 
en av pilotkommunerna för romsk 
inkludering. Kommunen har även 
deltagit i Sveriges kommuner och 
landstings projekt för att skapa sam-

råd för romsk inkludering. 
   – Linköping ska vara en stad för alla 
och alla som bor här ska känna att 
deras inflytande tillvaratas. Det vi nu 
gör är att bilda ett romskt samråd för 
att stärka vårt arbete med nationella 
minoriteter. Där kan vi upprätthålla de 
processer och samrådsformer som 
redan har utarbetats under tiden som 
pilotkommun, säger Helena Baltham-
mar (S), ordförande i trygghets- och 
demokratiutskottet.

De kommunägda bolagen Tek-
niska verken och Sankt kors 
fastigheter gör nu en storsats-
ning för elbilar. Bolagen ska 
installera 150 laddplatser i 
staden, vilket kommer att göra 
Linköping till Sveriges laddtä-
taste stad per person.

De nya laddplatserna kommer att vara 
fördelade på Dukatens parkeringsan-
läggningar runtom i Linköping, med 
tyngdpunkt på multihuset Flustret som 
byggs i Vallastaden. Flustret kommer 
att ha 60 platser medan övriga hus får 
mellan 4 och 12 platser per anläggning.  

Projektet startar under hösten och 
laddplatserna kommer att vara på plats 
under 2017. Sedan tidigare finns 24 
laddplatser i Linköping, de flesta av 
äldre modell.  

Fossilfritt 2030 
Sveriges målsättning är att ha en fossil-
fri fordonsflotta i landet år 2030. I maj 

passerade antalet elbilar i landet 20 000 
och prognosen är ytterligare cirka  
10 000 elbilar under resten av året. 
Bilarna laddas framför allt nattetid i 
hemmen, men det ställs också ökade 
krav på infrastrukturen i samhället.  

Utöver	de	150	nya	allmänna	statio-
nerna i Linköping kommer Sankt kors 
att investera i ytterligare cirka 100 
stationer till förhyrda platser. Med de 
totalt cirka 250 nya laddplatserna kom-
mer Linköping att bli Sveriges laddtä-
taste stad per person. Laddplatserna ska 
hanteras av laddoperatören Clever och 
ingå i deras publika nätverk. 

– Vi vill erbjuda våra kunder att ladda 
sina bilar på våra parkeringar, men 
känner inte att elförsäljning, drift och 
underhåll av laddplatser ligger i vår 
kärnverksamhet och därför är Tekniska 
verken och Clever naturliga samarbets-
partners i detta, säger Johan Kristians-
son, vd på Sankt kors fastigheter med 
dotterbolaget Dukaten parkering. 

Klas Gustafsson är vice vd på Tek-
niska verken: 

– Vi har alltid legat långt framme 
inom biogasutvecklingen. Det känns 

roligt att bidra till att vi i Linköping 
visar en tydlig viljeriktning även när 
det gäller elbilarna. Vi ser inga motsats-
förhållanden mellan el- och biogasbi-
lar, alla alternativ till fossila bränslen 
behövs om vi ska nå målet om en fos-
silfri fordonsflotta 2030. 

Nya tankebanor 
Sankt kors och Tekniska verken fram-
håller att deras samarbete visar att det 
krävs nya tankebanor för att få fart på 
utvecklingen. Parkeringar har inte varit 
bränslestationer tidigare, men nu för-
väntar sig kunderna att kunna ”tanka” 
när de parkerar. Då måste berörda aktö-
rer göra det möjligt att möta efterfrå-
gan. 

Bolagen menar också att satsningen 
på laddplatser är ett tydligt steg i Linkö-
pings arbete för att bli en koldioxidneu-
tral kommun till år 2025. 

De 150 nya stationerna finansieras 
delvis via Klimatklivet där Naturvårds-
verket ger stöd åt lokala klimatinveste-
ringar.

Nya laddplatser för elbilar  

 ”Vi ser 
inga motsats-
förhållanden       
  mellan el-    
 och biogas-    
  bilar ”

Linköpings stadsbibliotek är med i projektet 
Läsvågen. Som en del i projektet genomförs 
under hösten en läsfrämjande kampanj, med 
extra fokus på vecka 47. Kampanjen pågår hos 
alla Götabibliotek, som är ett samarbete mellan 
folkbiblioteken i Östergötland och Tranås. Det 
gemensamma temat för satsningen är ”Att möta 
något nytt” och den gemensamma huvudboken 
är ”Ankomsten” av Shaun Tan. Boken handlar 
om en man som lämnar sin familj för att söka en 
bättre framtid för dem i ett okänt land på andra 
sidan havet. 
   Biblioteken kommer under hösten att ordna 
bokcirklar, läscaféer och utställningar om ”An-
komsten”. Du är välkommen att delta! Håll utkik 
på vad som händer på ditt bibliotek! 
   Den 23 november föreläser Housam Al-Mosilli, 
Linköpings fristadsförfattare på stifts- och 
landsbiblioteket: “The journey to the roof of the 
world”, där han berättar om händelser och män-
niskor han mött på vägen från Syrien till Sverige.

Lässatsning  
på biblioteket

personer bodde i Linköping 1830. Förra året var 
motsvarande siffra 152 966. På linkoping.se 
hittar du mer statistik om Linköping.

3960

Höst i friluftsmuseet
Gamla Linköping

Romskt samråd bildas

Prisbelönt  
trädgård

För femte året i rad har Linköpings kommun ord-
nat en trädgårdstävling för servicehus och vård-
bostäder. Den 9 september var det prisutdelning.
Första pris, 25 000 kronor, gick i år till Härne-
backens servicehus i Ljungsbro som drivs av 
Leanlink.
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DE FÅR LINKÖPING 
ATT LYSA

TEXT PER CONNING

Att det är ljust dygnet runt på Lin- 
köpings gator och torg är något vi tar  
för givet. Men belysningen förändras 
undan för undan, både de vanliga gat-
lyktorna och den mer spektakulära  
evenemangsbelysningen. Tidningen 
Dialog har träffat David Johansson och 
Christian Andersson på Tekniska verken 
som berättar om hur modern ljusdesign 
kan styra var vi går, hur ny teknik sparar 
massor av energi – och hur framtidens 
belysning kommer att se ut.

B 
elysningen i våra offentliga miljöer 
kan fylla olika funktioner. I grunden 
ska den förstås hjälpa människor att 
ta sig fram i mörker och att känna sig 
trygga. Men den kan även fungera 
som dekor- eller evenemangsbelys-

ning. Här ligger Linköping tekniskt sett långt fram 
med sitt fjärrstyrda evenemangsljus som finns på 
olika ställen i staden. Det kan användas för att upp-
märksamma invånare och besökare om särskilda 
händelser eller arrangemang, vid till exempel slut-
spel eller alla hjärtans dag. 

Tekniska verken sköter större delen av den 
offentliga belysningen i kommunen. Ett par av 
medarbetarna är ljusdesignern David Johansson 
och produktansvarige Christian Andersson. När de 
ska påbörja ett nytt projekt utgår de från nyckelord 
som teknik, människan och estetik. Dessa faktorer 
kan väga olika tungt i förhållande till varandra, 
beroende på vad som ska göras. 

– Men det ligger en hel del estetik och människo-
tanke även bakom vanlig gatubelysning. Det kan 
till exempel handla om att höjden på stolpen ska 
vara i relation till hur man använder gaturummet, 

Tekniska verken sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping. 
Ett par av medarbetarna är ljusdesignern David Johansson (till vänster) och 
produktansvarige Christian Andersson. 
Foto: Göran Billeson
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säger David Johansson. 
Planeringsarbetet kan innebära 
besök på den aktuella platsen, 
både under dygnets ljusa och 
mörka timmar, och ibland även 
under olika årstider.  

Ljuset studsar 
Ett av de projekt som David har 
arbetat med är Bergsrondellen. I 
gång- och cykeltunnlarna under 
rondellen har han låtit placera 
taklampor i rader nära väggarna. 
Det gör att ljuset kan studsa 
direkt mot väggen och ge en hög 
känsla av ljushet i tunnlarna. 

David har också förnyat belys-
ningen i bostadsområden som 
Skäggetorp. Samtidigt som gamla 
kvicksilverlampor skulle bytas ut 
till mer energisnål belysning såg 
han tillsammans med uppdrags-
givaren till att skapa en större 
trygghetskänsla i området. Det 
gjordes genom att innergårdarna 
lystes upp med pollare (låga 
utomhuslampor), trädbelysning 
och lampor i lekredskap.  

– Jag valde medvetet att inte ha 
stolpar för att man ska uppleva 
innergårdarna som mer privata 
än offentliga, säger David. 

De satsade även på ny belys-
ning vid husens entréer, liksom 
vid stugorna med cykelförråd och 
tvättstugor. 

Ett projekt med mer konstnär-
lig karaktär är den belysning som 
David har skapat på Tannefors-
gatan i centrala Linköping. Här 
har en fasad med gamla pelare 
och stuckaturer fått nytt liv med 
hjälp av färggrann belysning. Det 
har gjort att många Linköpings-
bor faktiskt har upptäckt fasaden 
för första gången. 

Infälld belysning 
Inte långt från Tanneforsgatan 
ligger Guldsmedstorget, ytan 
intill Gyllenhuset och Wissings 
guld. I samband med att Linkö-
pings kommun gjorde om torget 
och en del av Repslagaregatan 
för några år sedan fick även 
belysningen en ansiktslyftning. 
Ett syfte var att få bort belys-
ning som tidigare var i vägen för 
utryckningsfordon och lastbilar. 

Det löste David Johansson bland 
annat genom att placera armatu-
rer högt upp vid takfoten. 

Mycket av ljuset vid Guldsmeds- 
torget kommer automatiskt från 
butikernas skyltfönster. Detta 
kompletterades med belysning 
som ligger infälld i ledstängerna 
vid trapporna och rampen.  

– Man behöver ha ljus där 
synprestationen är, så att man ser 
ordentligt. Med ljussättningen 
kan vi leda var människor ska gå. 
Dessutom har bänkarna vid tor-
get fått infälld belysning, vilket 
är både snyggt och funktionellt, 
säger David. 

Ny julbelysning 
Ett årligt återkommande evene-
mang är Vinterljus, som Tekniska 
verken lägger ner mycket arbete 
på i samarbete med Linköpings 
kommun. Christian Andersson 
berättar att årets Vinterljus blir 
en helt ny juldekorationsbelys-
ning i innerstaden. 

– Julbelysningen kommer att 
få större utbredning än tidigare 
år, så att människor ser fler ytor 
som centrala delar av staden. Det 
blir ett sätt att vägleda gångtrafi-
kanter att röra sig på nya platser, 
säger han. 

David Johansson har ska-
pat flera av installationerna för 
Vinterljus genom åren och har 
många minnen. 

– Det var till exempel väldigt 
roligt när vi var i Skäggetorp 
förra året. Vi hade stor interak-
tivitet med boende och elever i 
området. Många var glada och 
kände stolthet över att Vinterljus 
var i deras stadsdel.  

Skadegörelse 
Det händer att stadens belys-
ning råkar ut för skadegörelse, 
men David och Christian menar 
att det inte sker i någon större 
omfattning. När det händer, 
eller när belysning går sönder av 
naturliga orsaker, kan allmänhe-
ten hjälpa till genom att rappor-
tera felet. 

– Man felanmäler enklast 
via vår mobilapp ”Felanmälan 
belysning” eller vår webbplats 

tekniskaverken.se. Fel som kan 
medföra fara för person eller 
egendom ska däremot anmälas 
via telefon till vår driftcentral på 
013-20 80 20, säger Christian. 

En viktig del i den moderna 
stadsbelysningen är att spara 
energi. När Tekniska verken nu 
byter ut gamla kvicksilverlampor 
så ersätts de främst med energi-
snålare LED-belysning. 

– Genom den förändringen får 
vi en stor energieffektivisering. 
I våra nya LED-armaturer finns 
normalt inbyggd intelligens som 
kan dimra ner armaturen. Då 
behöver den inte lysa för fullt de 
timmar när inte så många män-
niskor är ute, säger Christian. 

Tack vare den nya tekniken har 
energiförbrukningen i Linkö-
pings belysning minskat stadigt. 
Detta trots att det har tillkom-
mit många nya ljuspunkter i takt 
med att staden växer.  

– Förr låg varje ljuspunkt på 
över 100 watt. I nya LED-lampor 
handlar det istället om 20-25 
watt per ljuspunkt, säger David.

Ny teknik 
I framtiden tror David och Chris-
tian att belysningen i offentliga 
miljöer kommer att förändras en 
hel del, framför allt inomhus. 
Med hjälp av så kallad OLED-
teknik kan stora ytor komma att 
bli lysande, till exempel hela väg-
gar eller tak. Tekniken kan också 
användas i till exempel rulltrap-
por eller för att skapa lysande 
sittplatser. På det sättet uppstår 
nya sätt att inreda. 

I utomhusmiljöer kan utveck-
lingen komma att gå något lång-
sammare, men hålla stort fokus 
på att spara energi. Det kan till 
exempel handla om att skapa mer 
attraktiva ljusmiljöer för dem 
som väljer att cykla och pro-
menera, istället för att använda 
bilen.  

Det kan också handla om att 
sensorer känner av om männis-
kor befinner sig i till exempel 
en park, och att belysningen då 
anpassas efter detta.  

Rätt ljus på rätt plats när det 
behövs, helt enkelt.

Fakta:
I januari 2016 bestod Tekniska verkens belysningsan-
läggning av:

•	Cirka	39	000	armaturer
•	Cirka	33	700	stolpar
•	Cirka	3	400	000	watt	effekt
•	Cirka	125	mil	belysningskabelnät

Belysningsnätet tänds och släcks vid värdet 20 lux.
Under 2015 var belysningen i Linköping tänd cirka 
 3 930 timmar.

Källa: tekniskaverken.se

       

!

David Johansson har skapat flera av installationerna i Vinterljus och Novemberljus under åren. Här syns ”Reflek-
tioner i rörelse” som David skapade i Mahoniadalen 2008 tillsammans med scenografen Ulla Ridderberg.
Foto: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder AB

Vid Guldsmedstorget och Repslagaregatan har ledstänger infälld belysning som hjälper gångare att ta sig fram. 
Foto: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder AB

Tack vare färgglad belysning har många Linköpingsbor upptäckt 
den här fasaden på Tanneforsgatan.
Foto: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder AB
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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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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
19/10 kl 13, 16/11 kl 13,
15/12 kl 13

Äldrenämnden
27/10 kl 13.30, 24/11 kl 13.30, 
21/12 kl 13.30

Bildningsnämnden
20/10 kl 13, 17/11 kl 13, 
15/12 kl 13

Kultur- och fritidsnämnden
13/10 kl 13, 10/11 kl 13, 15/12 kl 13

Bygg- och miljönämnden
20/10, 17/11, 15/12

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

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

Kommunfullmäktige
25/10 kl 14, 29/11 kl 14, 
14/12 kl 9

Kommunstyrelsen
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 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, 0732-544116
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 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

• Turistinformation  013-20 66 70

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

 


