
Linköpings kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
linkoping.se

Linköpings kommun
bjuder in till byggherredialog

Stadsbyggnadsprojekt Berga
Tema: Hur skapar vi billiga bostäder tillsammans?

När: Onsdagen den 29 november, kl. 13.00-16.30

Var:  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Framtiden, 

 Djurgårdsgatan 4, Linköping

Agenda: Inledning

 Inspel om billiga hyresrätter

 Workshop i mindre grupper

Välkomna!

Elias Aguirre 
Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Anmälan via www.linkoping.se/stadsbyggnadsprojektberga                        
senast den 22 november.



Stadsbyggnads-
projekt Berga
Målet med stadsbyggnadsprojekt 
Berga är att skapa en ny stadsdel 
innehållande upp emot 600 bostäder 
i flerfamiljshus och småhus, skola och 
förskola. Stadsdelen ska bidra till att 
uppnå målet om en tätare och mer 
sammanhållen stad genom att bygga 
samman Södra Ekkällan och Berga och 
skapa ökad närhet och tillgänglighet till 
eklandskapet och Tinnerbäcksstråket. 

Projektet ska bidra till att Berga som helhet blir en mer integrerad del 
av staden och att en större socioekonomisk blandning uppnås bland de 
boende.

Stadsdelen ska innehålla en stor andel bostäder med överkomliga hyror. 
Projektet ska bli ett nationellt exempel avseende ”bostäder för alla”.

Projektet ska bedrivas med så kallad tidig byggherremedverkan. I 
detta fall innebär det att en grupp byggherrar tar ett stort ansvar för 
processen från stadsbyggnadskoncept till färdig byggnation. 

För att nå en stor andel bostäder till överkomliga hyror föreslås ett 
nytt sätt att tilldela marken utifrån vissa kriterier i ett tidigt skede. 
Stadbyggnadsprocessen och en effektivare produktion kan även bidra 
till detta. Den färdiga stadsdelen ska hålla samma kvalitet som liknande 
stadsbyggnadsprojekt i Sverige under perioden.

Bostäderna som når slutkund ska bestå av såväl hyresrätter som 
bostadsrätter och äganderätter. 

Stadsbyggnadsvision 
Stadsdelen ska kännetecknas av en tät, trivsam och varierad 
stadsbebyggelse där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Här ska 
finnas tydliga allmänna gator som kopplar stadsdelen till sin omgivning, 
ett öppet, välkomnande och intressant torg och en bebyggelsestruktur 
som skapar privata gårdar för samvaro på kvartersnivå. Bebyggelsen ska 
avslutas tydligt mot det omgivande landskapet. 
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