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Han gör  
historien levande

Expo i Vallastaden

Evenemang  
i sommar



Linköping är en växande stad med över 156 000 invånare. Under 
förra året ökade vi med 2 851 nya Linköpingsbor som flyttade för 
studier, arbete eller kärleken!

I september kommer ytterligare en stadsdel invigas i Linköping. 
Som granne till Lambohov och Vallaskogen kommer stadsdelen 
samtidigt knyta ihop staden med universitetet än mer - äntligen är 
det dags för Vallastaden att invigas. Under en månads tid kommer 
det myllra av besökare i de vackra och spännande kvarteren. Men 
vi är nog många som redan varit där och nyfiket kikat på fasa-
derna. 

Och redan bor det personer i några av husen samtidigt som den 
hållbara stadsdelen byggs för fullt för att vara klar till när bo- och 
samhällsexpot invigs 2 september. 

När jag var i 10-årsåldern flyttade min familj och jag in i ett spril-
lans nytt hyreshus i ett nytt område i Stockholms förort. De som 
bott där under längre tid kunde berätta om hur det området sett 
ut och varit innan alla husen kom på plats. Det är en speciell 
känsla att flytta in i en ny lägenhet som ingen bott i tidigare och 
att få skapa sin historia på en ny plats. Det är spännande med 
nybyggnationer, just utifrån att det utvecklar staden och områdets 
karaktär och där skapas nya berättelser med de nya invånarna. 
Det kommer också ske i Vallastaden, men än viktigare är att Lin-
köpings kommun tar höjd för nya sätt att planera bostäder, bygger 
staden så det utgår från människors behov och tankar. Vallasta-
den är just framtagen ur en gedigen medborgardialog där frågan 
kring hur människor vill bo varit så viktig att ta hänsyn till.  

En april månad som har varit bland den kallaste vårmånaden på 
många år påminner om hur härligt det är när solen kommer i maj 
och börjar tina upp oss frusna nordbor, och äntligen är sommaren 
här. Ledighet och bad väntar oss. Jag önskar er en skön sommar 
med tid för återhämtning, reflektion och framförallt tid för de som 
betyder allra mest - vänner och familj! Linköping utvecklas och 
numer är staden en sommarstad full med aktiviteter.

Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommun-

styrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill 

 stimulera till kontakt mellan Linköpingborna och 

deras förtroendevalda.

Det är också möjligt att läsa Dialog genom att gå in 

på www.linkoping.se/dialog 

Adress: Tidningen Dialog, 

Kommunledningskontoret,                      

Linköpings kommun, 581 81 Linköping 

Tryck: Sörmlands Printing Solutions AB 

Distribution:  Dialog delas ut av Malmixx Projekt 

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

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

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

skadade och för dem som har svårt att läsa tryckta 

texter. Kontakta Regionbibliotek Östergötland, 

Lena Udd, 010-103 93 20 vid intresse.

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

Nr 3: 30 september, Nr 4: 9 december

Redaktionskommitté:  
Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd.    

Det ena består av gruppledarna för samtliga 

politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra  

av tjänstemän från kommunorganisationen.       

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

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

Monika Magnusson, layout/redigering, 

013-20 68 58

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

På omslaget: 
Mikael Parr, museichef på Flygvapenmuseum 

Foto: Göran Billeson   

Din tidning från Linköpings kommun
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Ledare

Linköping växer vidare

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

Linköpings kommun satsar på 
konst i nya stadsdelen Valla-
staden. Sju konstverk ska vara 
klara till invigningen av bo- och 
samhällsexpot Vallastaden 2017 i 
september. Medverkande konst- 
närer är Michael Johansson, 

Katarina Löfström, Fredrik Norén, 
Eva Beierheimer, Stefan Klaver-
dal, My Lindh och Hasti Radpour. 
Kommunen har avsatt cirka fyra 
miljoner kronor till konst i områ-
det. Läs mer om Vallastaden på 
sidorna 6-9.

personer är den 
folkmängd som 
Linköpings kommun 
förväntas ha år
2026. Det visar en
ny befolkningsprog-
nos från Statistik 
och utredningar. Vid 
senaste årsskiftet 
var antalet Linkö-
pingsbor 155 817.

179                
000

Linköpings kommun arbetar vidare för att det ska vara 
enkelt att cykla. Under 2016 har kommunen bland annat 
byggt fler cykelvägar, förbättrat belysningen, fixat fler 
säkra cykelställ och arbetat med cykelfrämjande aktivi-
teter. Under 2017 fortsätter satsningarna. Förutom fler 
cykelvägar så lanseras cykelfält, cykelboxar och lastcykel-
parkeringar.
   På en kampanjsida kan du ta del av cykelläget i Linkö-
ping, få en god överblick över vad som har skett och se 
vilka fördelar som finns med cykling. Sidan har adressen 
www.linkoping.se/nu-ar-det-annu-enklare-att-cykla

Nyfiken på vad som händer på kommunfullmäktiges 
möten? På Linköpings kommuns Facebook-sida kan du 
enkelt följa sammanträdena i direktsänd webb-tv. Du hit-
tar sidan på adressen facebook.com/linkopingskommun.
   Du kan även se sändningarna via Linköping play på 
adressen play.linkoping.se.
   Sammanträdesdatum hittar du på sidan 26.

Följ kommun-
fullmäktige 
på Facebook

Fortsatt arbete 
för cykling

Satsning på konst

Har du boende 
till en student?

Grön resplan för Mjärdevi

Upplev ån med ny karta
Nu kan du upptäcka Stångån/ 
Kinda kanal med en ny karta. 

– Stångåstråket erbjuder fan-
tastiska naturupplevelser om 
man rör sig mot Roxen eller 
mot Landeryd där ån möter 
eklandskapet, säger kommu-
nekolog Håkan Lundberg.

Den nya kartan ska visa både Linkö-
pingsbor och turister hur man kan röra 
sig längs vattnet mellan Landeryd och 
Roxen, genom hela Linköping. Det är 
en cirka 14 kilometer lång sträcka som 
nu även har sammanhängande gång- 
och cykelväg.

– Kartan är lätt att följa vare sig man 
går, springer, cyklar eller kanske åker 
båt. Den visar även information om 16 
målpunkter längs vägen, till exempel 
slussar, badplatser, båthamnar och fri-

luftsområden, säger Håkan Lundberg.
Kartan har skickats ut till exempelvis 

medborgarkontoret, bibliotek, turist-
byrån och olika besöksmål. Den går 
även att ladda ner från kommunens 
webbplats linkoping.se under ingången 
”Stadsplanering och trafik”.

Sedan flera år tillbaka satsar Linkö-
pings kommun på att utveckla Stångån 
och Kinda kanal. Längs sträckan har 
det bland annat byggts cykelväg, bryg-
gor, badplatser och fågeltorn. Just nu 
pågår 14 projekt, bland annat upprust-
ningen av Snuggan-parken nära Tanne-
fors slussar. Parken invigs i höst.

– Det är ett stort parkområde i bästa 
solläge. Det blir en fantastisk miljö som 
ytterligare förstärker sluss-området, 
säger Håkan Lundberg.

Han framhåller att det finns mycket 
att uppleva längs Stångån och Kinda 
kanal som många kanske inte har sett 
tidigare. Då kommer den nya kartan  
väl till pass.

– Går man till exempel söderut finns 

det fantastiska miljöer vid Vårgård och 
ner mot Hjulsbro och Slattefors. Ibland 
kan man tro 
att man är i 
Amazonas, 
det är så 
häftiga  
miljöer! 

Upptäck och upplevStångån Kinda kanalmellan Landeryd och Roxen

Linköpings kommunlinkoping.se

Kartan finns 
både tryckt 
och digitalt.

Under våren har Linköpings kommun 
genomfört en enkät för att ta reda på 
hur tjänste- och pendlingsresorna ser 
ut för anställda i Science Park Mjärdevi.   
Resultaten visar att tio procent av med-

arbetarnas resta sträcka till Science 
Park Mjärdevi sker med cykel, 

medan 62 procent sker med 
bil. Bilresorna står för 91 

procent av utsläppen 
från pendlingsre-
sorna som genererar 
totalt 5 600 ton koldi-
oxidutsläpp. 

Undersökningen 
visar att det finns 

potential att få fler att 

resa klimatsmart. 34 procent av dem 
som åker bil fem dagar i veckan till 
arbetet har kortare än tio kilometer till 
arbetet. Om fastighetsägarna ser till att 
det finns cykelparkering och omkläd-
ningsrum skulle sannolikt fler välja att 
cykla.

Östgötatrafiken kommer att genom-
föra en tillgänglighetsanalys av kol-
lektivtrafiken för Mjärdevi. Kommu-
nen har också ett ansvar att se över 
till exempel cykelinfrastrukturen och 
hyrcykelsystemet.

En uppföljning av resplanen planeras 
till januari 2019. Satsningen är en del i 
arbetet för att Linköping ska vara koldi-
oxidneutralt 2025.

Science Park Mjärdevi har fått en grön resplan. Syftet är att engagera närings-
livet i klimatfrågan och få fler att välja cykel och kollektivtrafik till jobbet.
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D
et är onekligen en brokig 
skara hus som möter 
oss i Vallastaden. Här 
finns allt från lägenhe-
ter med blåskimrande 
fasad i betongglas till det 
mönstrade designradhu-
set med sicksack-format 

tak. Längs gatorna ekar ljuden från 
byggarbetarnas verktyg och maskiner.

Vi slår oss ner i en tillfällig mötesbod 
tillsammans med Simon Helmér och 
Maria Hultqvist. De arbetar på Linkö-
pingsexpo, det kommunägda bola-
get som arrangerar Vallastaden 2017. 
Simon är vd och Maria ansvarar för 
själva expot.

Simon sneglar ut genom fönstret och 
säger att det är full fart som gäller nu, 
både i byggandet och i planeringen för 
evenemanget i september.

– Det finns ett stort intresse för stads-
delen. Vi får många frågor och önske-
mål om att komma hit på studiebesök.

Han framhåller att kommunen redan 
från början hade en tydlig ambition om 
att Vallastaden skulle väcka nationellt 
och internationellt intresse. Idag tror 
Simon Helmér även att stadsdelen kom-

VALLASTADEN TAR FORM

Vallastadens fasader längs Kunskapslänken växer fram. 

Nedräkningen är i full gång. Den 2-24 september är det dags för Sveriges 
största bo- och samhällsexpo – Vallastaden 2017. Tidningen Dialog har varit 
på besök i stadsdelen som just nu växer upp intill universitetet.

TEXT PER CONNING FOTO  GÖRAN BILLESON



DIALOG | REPORTAGE REPORTAGE | DIALOG

8 | DIALOG | 02 | 17 | linkoping.se  linkoping.se | 02 | 17 | DIALOG | 9 

mer att betyda mycket för Linköpings-
bornas självbild. Han har märkt att 
många unga vuxna tycker att det blir 
ett häftigt område. En del kan knappt 
tro att de annorlunda och fantasifulla 
kvarteren byggs här i Linköping, istäl-
let för i Stockholm eller i någon annan 
större stad.

– Äldre personer beskriver kanske 
stadsdelen med andra ord än de yngre, 
men visar i allmänhet också stor upp-
skattning. När Linköpingsbor får besök 
av släkt och vänner de kommande åren 
tror jag många kommer att ta med dem 
hit, säger han.

Förutom bostäder kan Vallastaden 
bland annat inhysa kontor, butiker och 
restauranger. Simon Helmér tror att 

området med tiden kan bli det första 
riktiga ”andra centrumet” i Linköping. 

– Det går att jämföra med Stockholm 
som har både sin centrala innerstad 
och stadsdelar som Södermalm. Det 
finns flera centrum att röra sig mellan.

Energieffektiv stadsdel
Det var arkitektbyrån Okidoki som 
2012 vann tävlingen om hur Valla-
stadens områdesplan ska se ut. Deras 
förslag ”Tegar” har hämtat inspiration 
från hur städer byggdes för i tiden, med 
små tomter, individuella hus och blan-
dade funktioner.

I den första etappen får Vallastaden 
omkring tusen bostäder byggda av 40 
olika aktörer. Här finns såväl hyresrät-

ter och bostadsrätter som villor, radhus 
och parhus. Byggnaderna står tätt och 
inget hus är det andra likt. Det går att 
köra bil i stadsdelen, men cykel och 
gång är prioriterat.

I varje kvarter finns ett gemensamt 
så kallat felleshus. Det ska fungera som 
en samlingspunkt för de boende. Runt 
felleshuset byggs ett stort växthus som 
har sitt eget mikroklimat.

Det stora antalet passivhus och 
plusenergihus gör Vallastaden till en 
ovanligt energieffektiv stadsdel. Över-
huvudtaget handlar mycket i området 
om nytänkande och innovationer. 
Vi går ut från mötesboden och tar en 
titt på multihuset Flustret, som bland 
annat innehåller parkering. På huset 
sitter halvgenomskinliga solceller som 
laddas under dagen och ger LED-ljus på 
natten. De ger också el till laddplatser 
för elbilar.

Under stadsdelen löper Tekniska 
verkens patenterade kulvert. Där går 
ledningar för bland annat vatten, 
sopsug och bredband. Lösningen gör 
att Vallastaden sällan behöver grävas 
upp vid underhåll och reparationer. 
Vid sådana tillfällen går det istället att 
promenera genom kulverten som är 
2,5 meter i diameter. Kulverten gör det 

också möjligt att bebygga mer mark och 
att plantera fler träd i stadsdelen.

Invigning 2-3 september
Själva bo- och samhällsexpot kommer 
att pågå under tre veckor, den 2-24 sep-
tember. Tanken är att evenemanget ska 
vara mer än en traditionell bomässa. 
Förutom möjligheter att se hur vi kan 
bo i framtiden ska det finnas plats för 
debatt och seminarier kring samhälls-
byggnadsfrågor.

Programmet riktar sig både till 
branschmänniskor och till allmänhe-
ten. Maria Hultqvist berättar att pro-
grammet inleds med invigning den 2-3 
september.

– Vi utformar invigningen främst för 
allmänheten eftersom det är helg då. 
Sedan kommer vi att ha olika temahel-
ger. Den andra helgen blir en innova-
tionshelg, och den tredje en stadsod-
lingsfestival. Och så blir det avslutning 
med en produktmässa sista helgen. 
Under vardagarna är programmet mer 
anpassat för branschbesökare, med 
bland annat föreläsningar. Men även då 
räknar vi med att allmänheten kom-
mer, till exempel skolklasser. 

Framtidsspaning
Besökarna kan gå in i hemutställningar 
i de olika husen. Tanken är att de ska 
bli något mer än bara visningsbostäder. 
De ska även fungera som tankeställare 
och framtidsspaningar för olika sätt att 
bo och leva. Det kommer till exempel 
att finnas en bostad som ena veckan 
kan vara en etta och andra veckan för-
vandlas till en femma. Ett annat hem 
får sin karaktär genom råa betongväg-
gar, återbrukade gamla dörrar och per-
sonliga muralmålningar. 

– Ytterligare ett hem kan vara inrett 
för personer som är naturintresserade. 
Mycket är draget till sin spets för att det 
också ska bli underhållande och intres-
sant, säger Maria.

– Det handlar inte främst om att 
gå runt till ett antal Hemnet-piffade 
lägenheter, även om del bostäder nog 
kommer att upplevas på det sättet, säger 
Simon.

På området ska det också finnas flera 
temautställningar. En av dem hand-
lar om Vallastadens resa från vision 

till verklighet. En annan fokuserar på 
resurseffektivitet. Syftet är att besö-
karna ska få fördjupning och perspektiv 
på den smarta, hållbara staden. 

”När Linköpingsbor får besök av 
släkt och vänner tror jag många     
kommer att ta med dem hit ”

Vill du veta mer?
Följ webbplatsen www.vallastaden2017.se 
för mer information om Vallastaden, aktuellt 
program för expot och biljetter.

!

Maria Hultqvist och Simon Helmér från Linköpingsexpo, det kommunägda bolaget som arrangerar Val-
lastaden 2017. I bakgrunden syns multihuset Flustret som har fasaden täckt av solceller. 

Byggnaderna står tätt och inget hus är det andra likt.

I den första etappen får Vallastaden omkring tusen bostäder 
byggda av 40 olika aktörer.
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Sommar i      
  Linköping
TEXT PER CONNING

Konserter, utställningar, naturguidningar och massor av aktiviteter för ungdomar. I sommar finns 
det mycket att göra och uppleva i Linköping. Här hittar du tips för alla åldrar.

Som vanligt har Friluftsmuseet Gamla 
Linköping ett digert program. På Nya 
Folkparksteatern spelas familjeäventy-
ret ”Lasse Majas detektivbyrå – Café-
mysteriet”. Och under ”Tidernas som-
mar” som startar den 26 juni blir det 
extra mycket att göra för barn. Då kan 

du bland annat åka häst och vagn, gå i 
luffarskola, leka handelsbod eller byka 
och baka.

Chilla på riktigt
Det blir även många andra aktiviteter 
för barn och unga i sommar. Kommu-

nen satsar bland annat på bemanning 
av spontanidrottsplatserna i stads-
delarna. På programmet står också 
aktiviteter som simskola, utflykter, 
ridläger, prova på-golf, fotosafari, dans 
och skapande verksamhet. Även i Ung 
puls-verksamheten för ungdomar och 

I Friluftsmuseet 
Gamla Linköping 

kan du uppleva hur 
det var att leva för 
hundra år sedan.        

Den 12 augusti 
kommer Per Gessle 
till Stångebrofältet.

Den 27-30 juli är 
spel- och cosplayfesti-
valen Närcon Sommar 
tillbaka på Linköpings 

universitet.

unga vuxna blir det en rad aktiviteter 
i Berga, Ryd och Skäggetorp. Till detta 
kommer flera kulturarrangemang, till 
exempel musik i Tages hörna, utomhus-
bio, midsommarfirande och musikfesti-
valen Keep it loud den 18 augusti.

Vecka 26-32 är det dags för Chilla på 
riktigt med gratis sommaraktiviteter 
för unga mellan 13 och 16 år. Det blir 
bland annat ridläger, golfläger, parkour, 
höghöjdsbana i Vidingsjö, Zipline. 
Avslutning sker under stadsfesten. Lin-
köpings kommun är en av arrangörerna 
bakom satsningen. Mer information 
kan du få på telefon 0768-11 65 46 eller 
via webben på www.linkoping.se/chil-
lapariktigt

Musik på Stångebro
Gratisfestivalen Putte i Parken kom-
mer till Linköping och Stångebrofältet 
den 15-17 juni. Festivalen har ett brett 
utbud av artister. Några av alla som 
uppträder är Fo&O, Peg Parnevik, Mari-
ette, E-type, The Sounds och Sten & 
Stanley. Torsdagen blir speciellt anpas-
sad för högstadieungdomar.

Den 27-30 juli är spel- och cosplay-
festivalen Närcon Sommar tillbaka 

på Linköpings universitet. Festivalen 
brukar locka tusentals besökare och 
dagarna fylls med bland annat cosplay-
tävlingar, föreläsningar, spelturne-
ringar och kreativa workshops.

Ett annat populärt evenemang är Fri 
fart som i år arrangeras lördagen den 
29 juli. Programmet hålls vid Kinda 
kanal i centrala Linköping och innehål-
ler bland annat klassiska motorbåtar 
och bilar. På söndagen den 30 juli blir 
det även ett Classic Poker Run i Kinda 
sjösystem.

Den 11 augusti tar musiken återigen 
över på Stångebrofältet. Då är det dags 
för Stångebro Here we go, en satsning 
som riktar sig till unga. Det blir en hel-
kväll med Movits, Maxida Märak och 
Erik Lundin.

Dagen efter, den 12 augusti, kommer 
en av Sveriges största artister till Stånge 
brofältet – Per Gessle. Under kvällen 
kommer han att spela låtar från såväl 
Gyllene Tider och Roxette som från 
hans solokarriär.

Ytterligare några dagar senare, den  
19 augusti, gästas Stångebrofältet av 
artister som Veronica Maggio, Weeping 
Willows och Hurula. De uppträder  

-

Foto: Göran BillesonFoto: Emma Andersson
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på den nya festivalen Let’s spend the 
night together. Samma datum, den 
19 augusti, blir det upplevelsekväll i 
Bergs slussar. Upplevelsekvällen är ett 
välgörenhetsevenemang för hela famil-
jen med många aktiviteter och under-
hållning.

Fotboll och utställningar
Fotbollsfestivalen Winning Ground är 
tillbaka den 4-6 augusti. Evenemanget 
riktar sig till flickor i åldern 10-12 år. 
Under festivalen får alla deltagande lag 
uppleva känslan av att tåga in på Linkö-
ping arena som ett allsvenskt lag eller 
landslag och spela en finalmatch.

Den 22-27 augusti är det dags för 
Linköpings stadsfest. Via webbplatsen 
visitlinkoping.se kommer du att hitta 
mer information om allt som händer 
under festivalen. 

Om du är sugen på att se någon 
utställning kan du hitta flera alterna-
tiv på Östergötlands museum. Under 
sommaren visas till exempel ”Pärlor, 
paljetter och politik” och ”Spela roll”. 
På museets filial Löfstad slott kan du 
bland annat följa med på vandringar 
eller se sommarteatern ”Ringleken”.

Även på Flygvapenmuseum finns 
det mycket att uppleva. Där visas bland 

annat utställningen ”Djur & krig” som 
handlar om allt från spionerande katter 
till bombsniffande hundar. Läs även 
mer om Flygvapenmuseum på sidorna 

14-15 i den här tidningen där vi inter-
vjuar museichef Mikael Parr.

Vill du få naturupplevelser kan du 
följa med på någon av de naturguid-
ningar som Linköpings kommun och 
föreningslivet arrangerar. På webbplat-
sen www.linkoping.se/natur hittar du 
hela programmet.

Vill du lära dig mer om Linköping 
kanske något av Linköpings guide-
klubbs arrangemang kan locka. På 
sommarens program står guidningar 
som ”Kvinnorna på Onkel Adamsgår-
den” och ”I fröken Frimans fotspår”. 
Mer information finns på www.linko-
pingsguideklubb.se

Den 9 september återvänder Red 
Bull Neptune Steps, Sveriges enda 
”swimclimb”-tävling. Ett internatio-
nellt startfält med elitsimmare och mo-
tionärer kommer då till Bergs slussar för 
att simma och klättra sig uppför ett av 
Göta kanals mest kända landmärken.

Är du ung och vill påverka 
saker i Linköpings kom-
mun? Då kan du vända dig till 
ungdomsombuden Anjelica 
Johansson och Albin Sjöberg. 

 
Ungdomsombuden fungerar som en 
länk mellan politiker, tjänstemän och 
unga. Det betyder att de kan underlätta 
för ungdomar att förverkliga sina idéer 
och att påverka saker i kommunen.

Just nu är det Anjelica Johansson, 
24 år, och Albin Sjöberg, 20 år, som är 
ungdomsombud. Anjelica tog studen-
ten 2012 på MTU. Därefter flyttade 
hon till London för att jobba och träna 
engelska några år. Hon brinner för kul-
tur och vill nu arbeta för att Linköping 
ska bli en ännu bättre evenemangs- och 
kulturstad.

– Under gymnasiet arrangerade jag 

själv mycket konserter och festivaler. 
Då ansökte jag om bidrag till detta 
genom ungdomschecken.

Med hjälp av ungdomschecken kan 
Linköpingsungdomar mellan 13 och 25 
år söka pengar från kommunen för att 
fixa olika arrangemang. Det kan handla 
om allt från konserter till föreläsningar, 
eller kanske prova-på-dagar med olika 
sporter. På webbplatsen linkoping.se 
finns mer information om hur checken 
fungerar. Ungdomsombuden kan även 
hjälpa till med din ansökan.

Mer trygghet
Anjelica Johansson vill också jobba för 
att ungdomar ska uppleva mer trygghet 
i samhället och att de ska få sina röster 
hörda. Det är även viktiga frågor för 
Albin Sjöberg:

– Jag vet själv hur jobbigt det är att 
inte bli hörd i större sammanhang. Bara 
för att man är ung är man inte dum.

Albin tog studenten 2016 från Yrkes-
gymnasiet där han läste till under-

sköterska. Han har även jobbat med 
hjälporganisationer och media i flera år. 
Albin säger att han har ett stort intresse 
för ungdoms- och samhällsfrågor, och 
politik i allmänhet. En fråga som han 
brinner för är elevdemokrati. Som ung-
domsombud har han därför dragit ihop 
en samverkansgrupp mellan elevkå-
rerna i Linköping.

– Jag tror mycket på ungdomarna, så 
det känns som ett ultimat jobb att vara 
ungdomsombud!

Vill du veta mer?
Evenemangen i artikeln är ett urval 
av vad som händer i Linköping i 
sommar. Mer information om dessa 
och andra evenemang hittar du via 
webbplatserna www.visitlinkoping.se 
och www.linkoping.se

!

Veronica Maggio
uppträder på festivalen 
Let’s spend the night 

together på Stångebro-
fältet den 19 augusti.

Den 19 augusti 
blir det upplevelsekväll 

 i Bergs slussar.  

Vill du veta mer?
På www.linkoping.se kan du läsa 
mer om ungdomsombuden och 
hitta deras kontaktuppgifter. Sök 
efter ”ungdomsombud” på sidan. 
Där hittar du också information 
om var ungdomsombuden finns i 
sociala medier.

!
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Ungdomarnas ombud
Anjelica Johansson och Albin Sjöberg vill att unga ska få sina röster hörda i samhället.

Foto: Annika Berglund

Foto: Göran Billeson
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P
latsen det handlar om är 
förstås Flygvapenmuseum i 
Malmslätt. Här har Mikael 
Parr arbetat som musei-
chef i tolv år. Förra året fick 
han och hans medarbetare 
rekordmånga besökare;  
205 000 personer.

– Det är dels tack vare att vi fick fri 
entré. Men vi har haft en enorm ökning 
ända sedan vi återöppnade museet efter 
vår stora utbyggnad 2009-2010. Innan 
dess hade vi i snitt 50 100 besökare per 
år, därefter 130 000 – 140 000. Omkring 
70 procent reser hit från andra platser 
än Linköping, och av dessa kommer 20 
procent från utlandet. Det är fantastiskt, 
säger Mikael Parr.

Utbyggnaden innebar att målgrup-
pen breddades rejält. Förutom utställ-
ningarna med historiska militärflygplan 
fick museet bland annat en restaurang 
och ett barnvänligt science center med 
flygsimulatorer och experimentstationer. 
I en utställning om kalla kriget skapades 
hemmiljöer från 1950- till 1980-talet, 
med allt från tidstypiska soffor till tv-
apparater. På det viset kopplades flyghis-
torien till samtidshistorien. 

– Vi har märkt att många blir glatt 
överraskade när de kommer hit. Det låter 
ju kanske inte så kul med ”Flygvapenmu-
seum”. Ökningen av besökare består till 
stor del av barnfamiljer. Jag är glad och 
jättestolt över vad mina fantastiska  
medarbetare har åstadkommit, säger 
Mikael Parr.

Flygvapenmuseum fick också mycket 
uppmärksamhet 2011 tack vare utmär-
kelserna Årets museum och Årets ut-
ställning. Och lovorden har fortsatt att 
komma. På den stora resesajten Trip ad- 
visor har Flygvapenmuseum fått bäst 
betyg av alla svenska museer de senaste 
fyra åren. 

Sammanlagt har Mikael Parr jobbat i 
museibranschen i nästan 40 år. Innan 
han kom till Flygvapenmuseum var han 
bland annat biträdande direktör och 
utställningschef på Arbetets museum i 
Norrköping. De första åren av karriären 
jobbade han som fältarkeolog.

– Det har alltid varit ett intresse. Jag 
pryade på Norrköpings konstmuseum 
när jag var i 13-årsåldern. Vi var få som 
läste arkeologi så det var inte svårt att få 
jobb.

Bilar på museet 
Nuförtiden är han också engagerad i 
Arbetslivsmuseernas samarbetsråd. 

– Arbetslivs- och industrihistoria ligger 
mig varmt om hjärtat. Jag var med och 
drog igång föreningen för 20 år sedan, 
och nu har vi 540 medlemsmuseer. Det 
är ett roligt uppdrag.

På många sätt tycker Mikael att hans 
arbetsliv och fritid flätas ihop. Vid sidan 
av fritidssysselsättningar som golf och 
jakt är han även privat road av konst, 
kulturhistoria och industrihistoria. Han 
tycker överlag att det rörliga kulturarvet 
är intressant, med bilar, båtar, flyg och 
tåg. 

När det gäller gamla bilar får han sitt 
lystmäte under sommaren. Träffarna för 
bilentusiaster som tidigare har hållits i 
Nykvarnsparken har i år flyttat till Flyg-
vapenmuseets gräsmattor. Samlingarna 
hålls på torsdagskvällar mellan maj och 
september, och dessa dagar håller även 
museet extra öppet till klockan 20.

Den som vill besöka Flygvapenmu-
seum i sommar kan även se den popu-
lära utställningen Djur & krig. Där går 
det att lära sig mer om allt från spio-
nerande katter till ubåtsjagande sälar. 
Utställningen startade för ett år sedan 
och pågår till september 2018.

Vissa personer har mer spektakulär arbetsplats än andra. När Mikael Parr kommer till jobbet hänger 
det flygplan i taket. I bottenvåningen ligger en nedskjuten DC-3:a. Flera av rummen är inredda så 
som svenska hem såg ut under kalla krigets årtionden. 

”Många blir överraskade”
TEXT PER CONNING  FOTO  GÖRAN BILLESON
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DIALOG-PROFILEN: 
MIKAEL PARR
YRKE: 
MUSEICHEF PÅ FLYGVAPENMUSEUM
ÅLDER: 
62 ÅR
FAMILJ: 
TVÅ BARN
LÄSER:  
JUST NU MEST BIOGRAFIER OCH 
MEMOARER

LYSSNAR PÅ:
ROCK OCH POP. 
”JAG KOMMER NOG ATT LYSSNA PÅ 
ROLLING STONES PÅ HEMMET”
TITTAR PÅ:  
ENGELSKA DECKARE. GILLAR ÄVEN 
GAMLA PILSNER-FILMER.
FAVORITPLATS I LINKÖPING:
GÖTA KANAL
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D
u som vill få mer kunskap 
om alkohol och ungdo-
mar kan bland annat hitta 
tips och information i 
Tonårsparlören. Företaget 
IQ – ett fristående dot-
terbolag till Systembolaget 

– 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 alkohol. 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 
konsekvenserna, att de kan råka illa 
ut och få problem längre fram.

Köpa ut
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 alko-
läsk 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 diskussio-
ner med sina föräldrar. Och bland 
föräldrarna är många lika ängsliga 
över att deras barn ska hamna utan-
för. Här kan lösningen vara att prata 
med andra föräldrar i klassen eller 
bland kompisarna för att tillsammans 
komma överens om vad som gäller.

Vill du veta mer?
På www.tonårsparlören.se finns 
mer tips och information som 
underlättar samtal om alkohol.

!

Så pratar ni om

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

De ideella nattvandrargrupperna i 
Linköping kommer att genomföra 
nattvandringar i samband med 
skolavslutningen och stadsfesten/
inspark för gymnasieskolan. 
Närmare information om detta kan 
du få via kommunens samord-
nare Magnus Metander, telefon 
20 84 86 eller via e-post Magnus.
Metander(at)linkoping.se. Ersätt 
(at) med @ när du skickar e-post.

alkohol
Nattvandring vid 
avslutningen

 linkoping.se | 02 | 17 | DIALOG | 17 

Gillar du hårdrock, promena-
der eller träning? Då kanske 
du kan bli kontaktperson åt 
någon med samma intresse. 
En kontaktperson kan fungera 
som vän och medmänniska.

 
– Både ungdomar och vuxna kan 
behöva en kontaktperson som de träf-
far regelbundet på fritiden. Då umgås 
man och gör sådant som vänner bru-
kar göra; går på fotboll, fikar, lyssnar 
på musik eller något annat som båda 
gillar. Det säger Robert Szasz som är 
resurssamordnare på socialförvalt-
ningen och rekryterar kontaktpersoner. 
Just nu saknas ett 30-tal.

I princip kan alla bli kontaktperson, 
men det är en fördel att vara något 
äldre. Det krävs ingen speciell utbild-
ning eller yrkeskompetens. Däremot 
måste man vara intresserad av männi- 
skor och ha ett stort engagemang. Man 
måste också ha tid att träffa den andre 
regelbundet, ungefär 8–12 timmar i 
månaden. Mellan träffarna håller man 
kontakt via telefon eller sociala medier. 
Ambitionen är att skapa långsiktiga 
relationer.

Vill du bli kontaktperson? Då kan du 
fylla i en intresseanmälan på linkoping.
se eller ringa Robert Szasz, 013–20 79 
47. Nästa steg är en intervju på social-
kontoret. Innan du får ett uppdrag görs 
olika registerkontroller.

– Sedan försöker vi matcha perso-
nerna på bästa sätt, säger Robert Szasz. 

På linkoping.se/frivilligcentrum kan du 
läsa mer om olika frivilliga uppdrag.

Genom satsningen ”Företag i 
fokus” ska Linköpings kom-
mun vässa servicen och be-
mötandet gentemot företag.

 
Syftet med projektet är att stärka före-
tagsklimatet i Linköping, så att fler 
företag startas och befintliga företag 
vågar växa. Det ska ge nya jobb och 
skatteintäkter som bidrar till att finan-
siera skola, omsorg och andra viktiga 
samhällsfunktioner.

En förebild i projektarbetet är Skat-
teverket. När de gjorde satsningar på 
bland annat e-tjänster och bättre bemö-
tande gav företagarna tummen upp. 
Helena Thun på näringslivsbolaget 
Nulink är projektledare för ”Företag i 
fokus” och arbetade på Skatteverket när 
omvandlingen genomfördes. 

– En erfarenhet är att bemötande och 
attityd är viktigare än om man får ett 

positivt eller negativt besked. Jag vill 
se kommunen som en möjliggörare 
för tillväxten i det lokala näringslivet, 
säger hon. 

Projektet pågår till och med 2018 
och består av fyra delar. Den första 
delen är utbildningar för medarbetare 
i kommunkoncernen som arbetar med 
service till näringslivet. Utbildningarna 
handlar om företagandets villkor och 
företagens behov.

Den andra delen är utveckling av 
e-tjänster. Syftet är att underlätta för 
företagare när de söker tillstånd och föl-
jer upp ärenden. Kommunen har även 
stora mängder information som kan bli 
tillgängliga med e-tjänster.

Den tredje delen fokuserar på före-
tagslots, där målet är att skapa en väg 
in i kommunen. Företagslotsen ska 
vara en vägledande och samordnande 
funktion som underlättar ärendehante-
ringen för företagaren.

Den fjärde delen gäller upphandling. 

Linköping upphandlar i genomsnitt 
varor och tjänster för omkring 3,5 mil-
jarder kronor varje år. Satsningen ska 
bidra till att fler företag på ett enklare 
sätt och med rättvisa villkor kan delta  
i upphandlingarna. 

Satsning på företag

Vill du bli kontaktperson?

Helena Thun, projektledare.         

– Både ungdomar och vuxna kan behöva en 
kontaktperson, säger resurssamordnare Robert 
Szasz.         
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H
ela Linköping växer. 
Mest Linköpings 
tätort, men även de 
sju största tätor-
terna i omlandet och 
landsbygden. Drygt 
35 procent av de som 
bor på landsbygden 
i Linköping är egen-

företagare. Många sysslar fortfa-
rande med jord- och skogsbruk. 
Ofta kombinerat med entreprenad, 
turism och gårdsförädling eller vid 
sidan av ett heltidsjobb. Antalet 
rena jordbruksföretag minskar 
däremot. Samtidigt har antalet 
mjölkkor, nötkreatur, fjäderfä och 
får ökat, vilket är ett tecken på att 
jordbruken blir större.

Längs en slingrande grusväg i 

Nykil ligger Hörna lantbruk, som 
är en av alla jordbruksföretag i Lin-
köping. Gården drivs av Ola och 
Eva Danielsson. Ola tog över går-
den efter sin pappa 1999. År 2009 
invigdes den nya ladugården som 
i dag rymmer 105 mjölkande kor. 
Ola och Eva har valt att inte instal-
lera en robot, utan mjölkar korna 
själva tillsammans med en anställd 
som jobbar 60 procent. 

– Det innebär att vi får gå upp 
klockan fyra varje morgon för att 
mjölka, men å andra sidan slipper 
vi problemen med en robot som 
larmar i tid och otid, säger Eva.

Ekologiskt jordbruk
Paret Danielsson driver ett ekolo-
giskt jordbruk med Jerseykor och 

Många lockas av att bo på landsbygden, men antalet 
gårdar som sysslar med jord- och skogsbruk på hel-
tid minskar. Ola och Eva Danielsson som driver Hörna 
lantbruk är två av dem som har vågat satsa.

Satsar 
på jord-
bruk

Fakta
• Ungefär 96 procent av kommunens yta består av landsbygd. 
• 37 procent av Linköpings kommuns yta består av jordbruks 
 mark, jämfört med 8 procent för hela Sverige.
• Det finns över 2 300 registrerade jord- och skogsbruksföretag i  
 Linköping.
• Totalt är det mer än 43 000 invånare som bor utanför Linköpings  
 tätort.
• 38 procent av alla skolbarn finns utanför Linköpings tätort.
• Arbetslösheten är lägre på landsbygden än i staden och den  
 disponibla inkomsten är högre.

!

TEXT SONJA SANDBACKA FOTO  STAFFAN GUSTAVSSON

Ola Danielsson tillsammans med hunden Tess 
framför Jerseykorna som är ute på grönbete.
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är även engagerade i Sveriges Jerseyför-
ening. Varje sommar åker hela famil-
jen iväg på föreningens stämma som 
arrangeras på olika platser i landet. Det 
är deras semester.

Förutom kor har familjen även två 
islandshästar, kaniner, får, ankor, höns 
katter och en hund. Varje sommar 
föder familjen också upp grisar som de 
slaktar till jul. 

– Det är viktigt för oss att veta vari-
från maten kommer och att djuren 
mått bra, säger Ola.

När vi går bort för att titta på lam-
men kommer äldsta dottern Matilda 
körande med traktorn. Eva berättar att 
Matilda har planer på att ta över gården 
medan yngsta dottern Mikaela vill bli 
veterinär.

– Allt det där kan förstås ändras, de 

är ju fortfarande så unga. Själv lärde jag 
mig mjölka först år 2001, säger Eva.

Tufft jobb att vara bonde
Ola och Eva sticker inte under stol med 
att det är tufft att driva jordbruk. För-
utom att ständigt behöva vara närva-
rande, ställer både myndigheter och 
banker många krav. Samtidigt blir ofta 
utbetalningarna av stöden försenade 
och ibland möter de kontrollanter som 
inte riktigt förstår deras vardag.

– Kommunen och andra myndigheter 
ställer höga krav på oss som producen-
ter och vi önskar att de kunde ställa 
lika höga krav när de köper in varor, 
säger Ola.

Många bönder i Östergötland har i år 
problem med sinande brunnar. Bristen 
på vatten är dock inget som Ola och 
Eva märkt av. De har dessutom tillgång 
till två brunnar, vilket underlättar om 
till exempel pumpen i den ena är trasig.

Det bästa med att driva jordbruk är 
enligt Ola och Eva att de själva kan pla-
nera sin dag, att de får röra sig mycket 
och att de kan följa årstidsväxlingarna 
på ett helt annat sätt än andra.

– Jag skulle inte klara av att sitta 
instängd på ett kontor en hel dag. Och 
korna de är tacksamma så länge de får 
mat, säger Eva och ler.

Landsbygden är en viktig del
I kommunen drivs en rad olika projekt 
för att utveckla landsbygden. Just nu 
pågår bland annat en aktualitetspröv-
ning av landsbygdsstrategin. Linkö-
pings kommun är också med i projektet 
”Serviceutveckling i Östergötland” 
tillsammans med länets övriga kommu-
ner, Region Östergötland och med stöd 
av Tillväxtverket. Projektet startade i 
mars 2017 och syftet är att trygga och 
utveckla servicen och varuförsörj-
ningen i kommunen.

Kommunen jobbar även med så kall-
lade lärandepromenader. Under våren 
har två promenader hållits, i Askeby 
och Nykil. I september står Vårdnäs på 
tur.

– Syftet med lärandepromenaderna är 
att väcka nya tankar och idéer om hur 
bygden kan utvecklas och samverka i 
olika frågor. Dessutom får kommunen 
ta del av de frågor som är aktuella för 
invånare i de olika kommundelarna, 
säger Lars-Åke Gustafson, vikarierande 
landsbygdsstrateg.

Solkarta för landsbygden

G enom solkartan som finns på 
kommunens webbplats linko-
ping.se kan du hitta din egen 
fastighet. En funktion i kartan 

gör det möjligt att beräkna ungefär hur 
mycket el som kan produceras med 
solpaneler. Det styrs bland annat av 
väderstreck, takets yta och lutning.

– Att kartan nu även täcker landsbyg-
den är ett led i kommunens lands-
bygdsutveckling, säger Rebecka Hoven-
berg (MP), miljökommunalråd.

Ny statistik från Energimyndigheten 
visar att Linköping är den kommun i 
Sverige som producerar mest solel per 
år. I Sverige finns det drygt 10 000 nät-
anslutna solcellsanläggningar med en 
total installerad effekt på över 140 000 
kW. Linköping står för 5 364 kW. I hela 
Östergötland finns en sammanlagd 
effekt på 15 082 kW.

Solelproduktionen har de senaste tre 
åren ökat snabbt, liksom intresset hos 
olika fastighetsägare. Eftersom det på 
landsbygden ofta finns större bostads-
hus och gårdar är potentialen för en 
utbyggnad av solpaneler stor där.

Ökat intresse
– När Linköpingsborna sätter upp sol-
celler på taket bidrar de till att vi når 
målet att bli en koldioxidneutral kom-
mun till 2025. Dessutom kan det vara 
en bra affär för dem som satsar på sol-
celler. Detta vill vi i kommunen stötta 
och har därför tagit fram solkartan, 
tagit bort bygglovsavgiften på solceller 
och utökar klimat- och energirådgiv-
ningen, säger Rebecka Hovenberg.

En kombination av satsningar från 
både kommunen och Tekniska verken 
har underlättat för Linköpingsborna att 

producera sin 
egen solel. 

– Det finns 
fortfarande 
gott om plats 
för mer sol-
energi i Lin-
köping och 
även om vi 
idag är bäst i 
landet kom-
mer vi fort-
sätta att arbeta aktivt för att behålla 
vår position som Sveriges solenergihu-
vudstad, säger Rebecka Hovenberg.

Vill du veta mer?
På www.linkoping.se/solkartan hittar 
du solkartan och mer information.

!

Den så kallade solkartan för Linköping har nu utvidgats till att täcka även landsbygden. Detta för att 
underlätta utbyggnaden av solceller. 

Rebecka Hovenberg (MP)

Eva Danielsson berättar att det är lätt att glömma bort tid och rum när man gosar med fåren och de små 
lammen.

Med hjälp av solkartan kan du få en uppskattning av hur mycket el en solcellsanläggning på ditt hustak kan producera.
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Sverigedemokraterna 
upplever att landsbygden 
ofta får stå tillbaka politiskt 
i Linköpings kommun för att 
de styrande har staden, och i 
synnerhet vissa stadsdelar, i 
politiskt fokus. Landsbygden 
behöver det satsas mer på, 
och politiken måste se hela 
kommunen, såväl stad som 
landsbygd.

Service på landsbygden är nå-
got vi måste slå vakt om för att 
möjliggöra och attrahera fler till 
att bosätta sig på landsbygden 
i Linköpings kommun. Skolor, 

brandstationer, kollektivtrafik 
och möjligheten till att driva 
företag är viktiga delar av den 
service på landsbygden som 
vi vill att kommunen ska värna. 
Det är också viktigt för Sveri-
gedemokraterna att bedriva en 
politik som inte försvårar och 
fördyrar för kommuninvånare 
som i hög grad är beroende av 
bil, detta är något som berör 
många landsbygdsbor. Sveri-
gedemokraterna ser det som 
särskilt viktigt att arbeta för att 
bevara det mer lugna, småska-
liga och naturnära sättet att bo 
på, som många landsbygdsbor 
medvetet har sökt sig till, när 
kommunens tätorter växer och 
blir allt större i rask takt.

En levande landsbygd är en 
nödvändighet för vår över-
levnad. 

Utan jordbruk har vi ingen mat-
produktion vilket helt lämnar 
oss i händerna på fungerande 
transporter från andra länder. Vi 
måste värna matproduktionen, 
i Linköping handlar det om att 
alltid försöka satsa på de gröna 
näringarna och underlätta för 
dem som bor och arbetar på 
landet. Ett sätt är att upphandla 
svensk mat när så är möjligt, 
framförallt när det gäller mejeri, 
kött och grönsaker. Kommu-

nen har ett stort ansvar i att 
inte köpa in utländskt kött från 
besättningar med mer anti-
biotikabehandling och sämre 
livsvillkor. 
Landsbygden är också många 
människors hemvist. Som lin-
köpingsbo ska det vara lätt och 
roligt att bo utanför tätorterna. 
Det ska finnas goda möjligheter 
att bo hela sitt liv på landet. För 
att det ska vara möjligt krävs 
väl utbyggd service och möj-
ligheter att byta boendeform. 
Vänsterpartiet anser att kom-
munen ska bygga fler hyresrät-
ter utanför tätorterna och se 
till att förskolor, gruppboenden 
och äldreomsorg inte bara för-
läggs i de större tätorterna.  

En fungerande symbios mel-
lan stad och land är grunden 
för ekologisk, ekonomisk och 
socialt hållbar tillväxt. 

Stadens liv förutsätter varor 
och kretslopp som produce-
ras och upprätthålls utanför 
staden. Landsbygden innebär 
också livskvalitet för många 
stadsbor, medan staden för 
de som bor och verkar på 
landsbygden är en nödvändig 
och önskad plats för inköp, 
försäljning och nöjen. Tillgång 
till goda kommunikationer är 
därför viktigt. 

Centerpartiet tror på allas rätt 
till lika möjligheter. Att forma 
livet så som man önskar hand-
lar också om att kunna leva 
ett gott liv i hela vår kommun, 
även utanför Linköpings stad. 
Därför arbetar vi för lant-
handlarna och för landsorts-
skolorna. För enskilda vägar 
och för bredbandsutbyggnad. 
För idrottsföreningarna och 
hembygdsföreningarna. Därför 
har vi sett till att kommunen har 
som mål att bli en av Sveriges 
främsta landsbygdskommuner. 
Vi vill också förbättra förutsätt-
ningarna för dem som vill bo 
kvar, eller flytta ut på lands-
orten genom bland annat mer 
byggande utanför tätorten och 
förenklade byggregler. 

Människor som bor på lands-
bygden kan själva. Några 
kanske tolkar en sådan me-
ning som att politiken ska ta 
sin hand ifrån landsbygden, 
inte bry sig alls. Det är inte 
avsikten. 

Vi tycker däremot att politiker 
ska vara lyhörda inför män-
niskors erfarenheter och inte 
detaljreglera och ta beslut 
om sådant som människor 
gör bäst själv. Människorna 
på landsbygden har kraft att 
förändra, förvalta och för-
nya. Vi kristdemokrater vill 

att människor ska kunna bo 
överallt, på landsbygden såväl 
som i städerna. För att göra 
landsbygden attraktiv för både 
dess invånare och företag är 
det viktigt att skapa ett bra 
företagsklimat. Ett exempel är 
att underlätta för privatpersoner 
att driva exempelvis förskolor 
där kommunens verksamhet 
drar sig tillbaka. Även att hålla 
nere skattetrycket gör att fler 
företag kan vara lönsamma 
på en ort där kundunderlaget 
är mindre än i städerna. Ett 
annat exempel är att bygga för 
förbättrade möjligheter när det 
gäller bil- och kollektivtrafik. 
Detta är en god förutsättning 
för människor att kunna bo kvar 
på landsbygden.

Centerpartiet
Muharrem Demirok 

Sverigedemokraterna
Jonas Andersson

Kristdemokraterna
Sara Skyttedal 

Vänsterpartiet
Jessica Eek

Utveckling av landsbygden
Partiernas 
åsikter:

Det ska vara attraktivt att 
bo på landsbygden och det 
är viktigt att det finns bra ser-
vice och olika boendeformer. 

Linköpings landsbygd har 
stora möjligheter att utvecklas 
inom gröna näringar, klimat-
smarta energilösningar och 
närodlad mat. Genom insatser 
för biologisk mångfald ökar 
attraktiviteten för boende, 
men även för lokal turism 
och friluftsliv. Kommunen bör 
främja småföretagandet genom 
att köpa in närproducerad 
och säsongsanpassad mat. 

Den distributionscentral som 
startar upp nästa år kommer att 
gynna småföretagare som kan 
leverera mindre volymer via en 
gemensam central. Lands-
bygden har också potential att 
utveckla framtidens fossilfria 
samhälle. Här finns ofta stora 
ytor som passar för solel och 
du kan få hjälp av kommunens 
nya solkarta och energirådgi-
vare för att installera solcel-
ler. Många lantbruk använder 
KRAV-certifierat biogödsel som 
är gjort av matrester, vilket är 
viktigt för att sluta kretsloppet 
mellan konsumtion och produk-
tion samt stad och land.

Linköping är en stor kom-
mun med både stad och land. 
Landsbygden är stor och 
varierande med allt från slätt 
till skog. Av alla Linköpings-
bor har drygt en tredjedel valt 
att bo på landsbygden. 

För att landsbygden ska ut-
vecklas och blomstra behöver 
vi fortsätta arbeta aktivt med 
allt från service till näringslivs-
frågor. Det behövs kommersiell 
service även på landsbygden. 
Här är lanthandlarna otroligt 
viktiga, vilket kommunen job-
bar med. Men vi måste också 

skapa bättre förutsättningar för 
de som vill bo och driva företag 
på landsbygden. Utbyggt 
bredband är ett exempel. Men 
det räcker inte, fler åtgärder 
behövs. 
Samtidigt får vi inte glömma 
bort att den kommunala 
servicen är viktig. Att vi kan 
erbjuda förskolor och skolor i 
närområdet till våra yngre barn 
och att det finns omsorgsboen-
den runt om i vår kommun har 
stor betydelse. Nu bygger vi en 
fullstor hall i Bestorp som ger 
bättre möjligheter för förenings-
livet. Vi måste arbeta tillsam-
mans för att säkerställa att hela 
Linköping ska leva – såväl stad 
som landsbygd.

Landsbygden ska vara en 
självklar del av Linköping och 
de som bor på landsbygden 
ska känna sig som Linkö-
pingsbor. 

Vi vill underlätta för fler att bo 
utanför tätorten. För många 
Linköpingsbor finns drömbo-
endet på landsbygden där hus-
byggen kan erbjuda större frihet 
i utformningen än i de stora 
tätorterna. Samtidigt måste vi 
vara försiktiga med att bygga 
bort åkermark då den inte kan 
återställas. Åkermarken har stor 
betydelse för livsmedelsförsörj-

ningen så försiktighetsprinci-
pen måste råda.
Nyföretagande har stor bety-
delse för en levande landsbygd. 
Allt fler specialiserade företag, 
ofta med koppling till lokal 
livsmedelsproduktion, växer 
och utvecklas. Linköpings- och 
östgötaprodukter klarar sig mer 
än väl i den hårda konkurren-
sen. Sedan starten av inku-
batorn Vreta kluster för fem år 
sedan har de gröna näringarna 
utvecklats mycket positivt. Här 
ingår jord, skog, mat, djurhåll-
ning, energi, vattenbruk och 
trädgård. På senare år har 
förädlingsdelen i form av olika 
lokala produkter vuxit kraftigt 
och här finns en marknad med 
stor potential.

Socialdemokraterna
Kristina Edlund 

Liberalerna
Daniel Andersson 

Miljöpartiet
Birgitta Rydhagen 

Moderaterna
Paul Lindvall 

Linköping är så mycket 
mer än bara staden. Vi har 
fantastiskt vackra samhällen, 
gårdar och andra miljöer i 
alla delar av kommunen. Det 
är vi stolta över.  Det behövs 
utvecklingskraft i hela kom-
munen. 

Vi vill ha en väl utbyggd kollek-
tivtrafik, men bilen är för många 
på landsbygden en förutsätt-
ning för ett gott liv. 
Linköping har fantastiska möj-
ligheter att erbjuda attraktiva 
boenden på landsbygden. 
Bygglov och planer måste 

prioriteras också där. Vi vill 
underlätta för byggande också i 
strandnära lägen. 
De gröna näringarna är en 
del av Linköpings välstånd. 
Moderna lantbruk samsas med 
många andra företag. Vi vill 
underlätta för lokala företagare 
att leverera närproducerad mat 
och andra varor till kommunen. 
Vi satsar på att bygga ut fiber-
nät/IT också på landsbygden. 
Om de mindre tätorterna ges 
förutsättningar att växa så finns 
det underlag för att säkra ett 
utbud av kommunal service. 
Det möjliggör i sin tur fortsatt 
utveckling. 
Det finns ett starkt engage-
mang för landsbygden. Den 
kraften måste tillvaratas. 
Landsbygden ska utvecklas!

Utveckling av landsbygden
Partiernas 
åsikter: Information om hur Linköpings 

kommun styrs, kommunalråd och 
gruppledare hittar du på sidan 26.
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Linköpings ytterstad ska få 
sin egen utvecklingsplan. Inför 
detta arbete samlar kommu-
nen in Linköpingsbornas berät-
telser om sina favoritplatser.

Till ytterstaden hör områden som till 
exempel Hjulsbro, Skäggetorp, Lambo-
hov, Tallboda och Hackefors. Den nya 
utvecklingsplan som kommunen ska ta 
fram handlar bland annat om stadskva-
liteter, social sammanhållning, hållbar 
livsstil, privat och offentlig service och 
grönstruktur. 

Under en kampanj i våras samlade 
kommunen in berättelser om Linkö-
pingsbornas favoritplatser i ytterstaden. 
Dessa ska vara en hjälp i arbetet med 

att ta fram ytterstadens identitet. 
– Vi fick in många bra beskrivningar 

och intressanta berättelser, säger över-
siktsplanerare Oscar Lindgren.

Nu tar kommunen även 
fram en karta med platser 
som Linköpingsborna 
vill lyfta fram. Oscar 
Lindgren säger att 
kartan blir som en 
beskrivning av hur 
människor använder 
sin stad, samtidigt 
som den ger möjlighe-
ter för den som vill upp-
täcka nya delar av staden.

När kartan är färdig kan all-
mänheten komma med synpunkter 
och nya idéer. I skrivande stund pla-
neras denna dialog ske i sommar och i 

höst. Information kommer bland annat 
att finnas på webbplatsen linkoping.se/
ytterstaden.

Dialog om ytterstadenPrisbelönad 
film om 
Linköping

Idrotten får
förstärkning

Lill-Valla på gång

Hållbara finanser 
ska prioriteras

Folkungaskolan är årets 
Future City-skola

De ekonomiska investeringar som 
Linköpings kommun gör ska bli mer 
hållbara och ta hänsyn till inverkan på 
miljö, samhälle och användandet av 
naturresurser. Samtidigt ska kommunens 
andel av gröna obligationer öka. Det har 
kommunfullmäktige beslutat.
   Beslutet innebär att kommunen ska 

prioritera investeringar i långsiktigt håll-
bara verksamheter utan att ge avkall på 
målet om god ekonomisk hushållning.      
   Reglerna gäller för all den finansförvalt-
ning som Linköpings kommun bedriver 
och omfattar bland annat upplåning, 
placering i fonder, värdepapper, utlåning 
och valutahantering. 

Har du sett filmen ”Linköping – där idéer 
blir verklighet”? Om inte - surfa in på play.
linkoping.se. Där hittar du den två minuter 
långa resan genom Linköping, skildrad ur 
invånarnas perspektiv. Filmen är produce-
rad av Kojan film på uppdrag av Linköpings 
kommun. I april vann filmen kategorin rörlig 
bild på den årliga Agdagalan, som arrang-
eras av Marknadsföreningen i Östergötland.

Linköpings kommun ska få en idrottsutveck-
lingschef. Det är en helt nyinrättad tjänst 
som Andreas Hagström tillträder efter som-
maren. Andreas har erfarenhet av idrotts-
utveckling på nationell nivå. Han kommer 
närmast från Sisu idrottsutbildarna i Stock-
holm där han arbetat som processledare för 
verksamhetsutveckling. Han har även erfa-
renhet som bland annat lärare, tränare och 
idrottspsykologisk coach och har medverkat 
till flera böcker och arbetsmaterial.
   – Vi är jättenöjda med rekryteringen av 
Andreas. Vi har stora projekt framför oss, 
som ny simhall och de kommande nya 
idrottshallarna så Andreas förstärkning är 
välkommen, säger kultur- och fritidsdirektör 
Karin Olanders. 

Folkungaskolan har korats till årets Futu-
re City-skola i Sverige. Future City är en 
ämnesöverskridande tävling för årskurs 
6-9. Bakom satsningen står organisa-
tioner och företag i samhällsbyggnads-
sektorn. I Future City möts skola och 
näringsliv för att bygga framtidens stad.     
Uppgiften kräver bland annat kreativitet, 
lagarbete och förmåga att lösa problem.
   Så här lyder motiveringen om vinnande 
Folkungaskolan: ”Med osedvanligt enga-

gemang och stort kunnande presenteras 
en stad för alla, där dagens spetsteknik 
är ett självklart inslag som också kom-
pletteras med spännande, futuristiska 
idéer inom räckhåll”.
   I tävlingen tilldelades också Ekholms-
skolan Trafikverkets pris för bästa trafik-
lösning. Folkungaskolan fick dessutom 
Lantmäteriets pris för bästa positione-
ringstjänst.

Byggandet av Linköpings 
största lekpark Lill-Valla är på 
gång. Invigning av den nya 
lekparken är planerad till i 
höst. 

Linköpings kommun har de senaste 
tretton åren satsat på nya lekplatser 
och renovering av totalt 100 lekplatser. 
Den nya satsningen på Lill-Valla lek-
park utgår ifrån det vinnande bidraget 
”Samspel” i en arkitekttävling som 
vanns av Daniel Fried, Josefin Norén 
Almén, Mikael Ohlsson och Örjan 
Lindbeck.

Ur tävlingsjuryns motivering: ”För-
slaget tar tillvara på platsens kvaliteter 
och visar på en myllrande och inspire-
rande lekfullhet och idérikedom.”
”Förslaget har en god överordnad dis-

position med dungarna, dammarna 
och fältet. Tilltalande är att centrum i 
området lämnas öppet och flexibelt för 
olika ändamål och verksamheter.”

– Många barn och familjer tycker om 
att besöka Lill-Valla redan idag. En ny, 
stor härlig lekpark kommer att blir en 
fantastisk plats för Linköpings barn, 
säger Elias Aguirre (S), ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

I lekparken byggs också en ny 
modern smådjursanläggning för kani-
ner och höns av svenska lantraser. 
Cecilia Gyllenberg Bergfasth, (MP) ord-
förande i kultur- och fritidsnämnden 
är glad över att arbetet med en kreativ 
lekplats med närhet till smådjur är på 
gång.

– Det är många Linköpingsbor som 
uttryckt förhoppning om att Lill-Valla 
återigen ska bli en större och mer inspi-
rerande mötesplats.

15 gång- och cykel-
väg fick belys-
ning i Linköpings 

kommun under 2016. På linkoping.se 
kan du läsa mer om åtgärder som ska 
göra det enklare att cykla i Linköping.

km
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Kontakta kommunen: Ring växeln 20 60 00 
Mer information finns på kommunens webbplats linkoping.se 

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

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

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

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

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

Sara Skyttedal (KD)
Kommunalråd
Kontakt genom mejl

Jessica Eek (V) 
Gruppledare
Arbete: 20 71 85

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

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

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

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

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

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

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

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

Så styrs Linköpings 
kommun

Kommunalråd och gruppledareBorgmästare

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Daniel Andersson (L) kommunalråd, ansvarar för personalfrågor. 

Christer Mård (L) vikarierande kommunalråd, samordningsansvar 
för bland annat gymnasieskolan samt arbetsmarknads- och 
integrationsfrågor.

DIALOG | KOMMUN 

Datum för sammanträden
Bygg- och miljönämnden
15/6, 14/9, 19/10, 16/11, 14/12

Samhällsbyggnads-
nämnden
23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 14/12

Äldrenämnden
15/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11, 
20/12

Omsorgsnämnden
14/6, 27/9, 25/10, 22/11, 20/12

Bildningsnämnden
15/6, 28/9, 26/10, 23/11, 20/12

Kultur- och fritids-
nämnden
15/6, 28/9, 26/10, 23/11, 14/12

Kommunfullmäktige
13/6, 29/8, 26/9, 24/10, 28/11, 
12/12 

Kommunstyrelsen  
20/6, 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 
7/11, 21/11, 5/12, 19/12 

Barn- och ungdoms-
nämnden 
14/6, 28/9, 26/10, 23/11, 20/12

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
Ordförandeposten vakant
Lars Vikinge (C), vice ordförande, 0705-54 31 25

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

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

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

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

Centrala
Claes Almén (L), ordförande,  0734-12 57 24
Rutger Starwing (M), vice ordförande, 0705-16 41 25

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

Johannelund
Ellen Aguirre (S), ordförande, 0703-65 02 78
Vice ordförandeposten vakant.

Landeryd
Johan Bergstedt (MP), ordförande, 0727-07 09 29
Rolf Edelman (M), vice ordförande, 0704-48 77 44 
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11Du kan också kontakta din politiker genom 
att mejla förnamn.efternamn@linkoping.se
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Linköpings 
centrala 
områden

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

Här hittar du samman-
trädesdatum resten av 
2017 för kommunfull-
mäktige, kommunsty-
relsen och några av 
nämnderna.  
På www.linkoping.se 
hittar du mer informa-
tion i samband med res-
pektive sammanträde.



Hur mycket el kan ditt 
tak producera?
-Klicka på ditt hus och se!
linkoping.se/solkartan

Nu finns solkartan för hela kommunen. 
Frågor? Energi- och klimatrådgivningen, 
vi är kostnadsfria och opartiska. 

Telefon: 013-20 64 00
E-post: energi@linkoping.se 

Linköpings kommun

linkoping.se/energi

Linköpings kommun
linkoping.se/medborgarkontor

• Bostadsinformation  

• Budget- och skuldrådgivning

• Konsumentvägledning  

• Samhällsinformation  

• Stadsdelssamordning  

• Tomtförmedling  

• Turistinformation  

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

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

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

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

Vi hjälper dig att hitta rätt i samhället

All vägledning på ett ställe
Välkommen till Medborgarkontoret




