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1 Bakgrund 

I Linköpings kommun finns sedan den 1 januari 2019 sju utskott för 

medborgardialog, organiserade under kommunfullmäktige. Tre utskott - Nord, 

Väst och Syd - finns i Linköpings tätort. Fyra utskott - Valkebo, Åkerbo, 

Vårdnäs och Vreta kloster - finns i Linköpings omland. Varje utskott består av 

sju ledamöter, som har valts av kommunfullmäktige. 

Det geografiska utskottsområdet Åkerbo består av orterna Tallboda, Linghem, 

Ekängen, Askeby, Bankekind, Gistad - med omland. 

I Gistad finns en förskola, ett par lekparker samt bokbuss som kommer 

varannan vecka. Fiber finns i området. På orten finns företag inom 

tillverkningsindustrin. I översiktsplanen för landsbygden pekas några nya 

utvecklingsområden ut för byggnation i Gistad. 

1.1 Utskotten; roll och syfte 

Utskottens roll är att skapa möjligheter för de som bor och vistas i kommunen 

att mötas för samtal och lärande om hur respektive geografiskt område kan 

utvecklas. Detta i syfte att bredda och förbättra underlag för beslut, skapa 

förståelse och tillit samt bidra till engagemang, delaktighet och medskapande. 

1.2 Medborgardialog; syfte, metod och genomförande 

Utskottet har valt så kallad perspektivinsamling som metod vid dialogen i 

Gistad genom att ge medborgarna möjlighet att berätta om hur det är att leva 

och bo i och omkring orten och vad de tänker om framtiden i området. Den 

övergripande frågeställningen är ”Vad är Gistad för dig?”. Utskottets ledamöter 

har valt att själva genomföra perspektivinsamlingen på plats för att genom 

direktkontakt få ta del av åsikter, tankar och önskemål, från såväl boende och 

verksamma i området. 

Inbjudan till den aktuella dialogen har annonserats på kommunens webbplats, 

på lokala sociala medier, post till företagare samt via direktutskick i form av 

samhällsinformation till hushåll i och omkring Gistad. 

Dialogen genomförs i korsningen Porfyrvägen/Kalkstensvägen i Gistad där ett 

mindre eventtält satts upp för att på ett spontant sätt kunna komma förbi och 

diskutera med utskottets ledamöter. Som komplement till samtalen som förs 

finns också ett frågeformulär att fylla i (se bilaga), för att på ytterligare sätt 

fånga tankar/reflektioner från medborgarna. Det är totalt 12 personer som fyller 

i formuläret. Svaren är sammanställda under avsnitt 5. 

Totalt deltar ett 25-tal medborgare samt utskottets ledamöter och 

tjänstepersoner från Linköpings kommun i form av landsbygdsstrateg samt 

kommunsekreterare.  
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2 Vad framkommer vid dialogen? 

2.1 Allmänt, trivsel 

Vid samtalen framkommer att det är bra sammanhållning på orten, att man 

känner varandra och trivs bra. Samhället beskrivs som lugnt, tryggt, litet men 

lagom stort. ”Jag vill inte att Gistad ska bli större”, säger en av de boende. 

Andra tycker att det finns utrymme för lite fler hus. 

 

Närheten till naturen är också något som gör Gistad till ett bra ställe att bo på, 

samtidigt som det är nära avstånd till flera städer så som Linköping och 

Norrköping. 

 

Flera medborgare upplever att Gistad med omnejd är en bortglömd del av 

kommunen. ”Här måste vi klara allt själva, men vi är ju också en del av 

kommunen.” 

2.2 Kommunikationer 

Bristfälliga kommunikationer till/från Gistad är något som i stort sett alla 

boende tar upp. 

 

De önskar en tågstation och ett stopp i Gistad. Möjligheten att åka med buss 

har minskat och det är svårt att pendla då bussturerna är få. Av vad som 

framkommer går det går ett par bussturer på morgonen och ett par på 

eftermiddagen. Då det inte fungerar att åka kollektivt väljer många bil istället. 

Det går inte att åka buss till skolan i Tallboda där barnen går. Barnen får 

skjutsas. Trafiksituationen i Linghem blir inte bra då många runtomkring måste 

köra sina barn till daghem, skola och aktiviteter. 

 

Om man ska ta sig in till Linköping på kvällstid är det svårt att åka kollektivt. 

Logistiken är svår för en del familjer, exempelvis går det att ta sig med buss till 

Linghem, men inte åt andra hållet om man till exempel arbetar i Skärblacka. 

Pendlingsunderlag för viss kollektivtrafik finns med några turer morgon och 

kväll. Kanske skulle kommunikationerna bli bättre om byggnationen ökade. 

Det lämnas önskemål om att cykelvägen förlängs från Linghem till Gistad. Ett 

skäl som anges är för att kunna cykla hela vägen till Linköping. Ett annat är för 

att barnen ska kunna ta sig till kompisar i närheten. En av de boende förklarar: 

”Vi bor i Törnevalla och våra barn har kompisar i Gistad. Det är en livsfarlig 

landsväg mellan de två orterna. Varför ska våra barn utsättas för den risk som 

de gör? Cykelbanor behövs även för att knyta ihop små orter med varandra”. 

Porfyrvägen har hastighetsbegränsning på 30 kilometer per timme, men enligt 

de boende är hastigheterna ofta betydligt högre. Det kör också en hel del stora 

fordon på vägen. Här finns önskemål om att väjningshinder ställs ut som 

reducerar farten. 
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2.3 Planer och byggnationer  

De boende berättar att det pågår ett generationsskifte på orten. Det finns 

intresse av att bygga, men det finns inga nya tomter att bygga hus på. 

Kommunikationerna är dåliga, vilket drar ner huspriserna. Visserligen har det 

byggts tre lägenheter i den gamla affären men inte mer än så. Gistad är 

attraktivt och en av de boende berättar att ”det händer aldrig att ett hus inte blir 

sålt”. 

 

Framtida planer för samhället efterfrågas. Orten är som bortglömd, säger flera. 

Under en längre period har flera servicefunktioner försvunnit, exempelvis har 

bussar dragits in och affären har upphört. Varför bygger ingen? Det finns ju 

mark som är planlagd för bostäder, men den är privatägd. ”Kommunen 

bestämde att man skulle etablera med byggnationer fram till Linghem, men inte 

längre ut. Varför?” 

2.4 Service och företagande 

Den affär som fanns i Gistad upphörde för ett antal år sedan. Totalt sett har 

servicen minskat om man ser till möjligheten till kommunikationer och att 

kunna handla. Det framkommer både en önskan om att det fanns fler faciliteter, 

samtidigt som flera personer uttrycker att det fungerar som det är. Det vore bra 

med en affär, samtidigt som flera boende konstaterar att det finns butik i 

Linghem och Norsholm. Någon föreslår en ”plocka-själv-butik”, liknande den 

som finns i Ekängen. 

 

Bokbussen kommer till orten, vilket är något som de boende är måna om att få 

behålla. Linghem ligger nära, där finns det bensinmack och vårdcentral. Efter 

flera bränder som inträffat under våren ställs frågan om räddningstjänst, något 

som inte finns på orten idag. 

 

En företagare säger att ”det är underbart att ha ett företag här. Gistad ligger 

mitt emellan Norrköping och Linköping.” 

2.5 Aktiviteter 

”Gistad Sport- och motionsklubb” står för en del aktiviteter i samhället, med en 

bra och aktiv styrelse, berättar Gistad-borna. Det finns en klubbstuga som dock 

är i behov av renovering på grund av mögel. Med bidrag från kommunen driver 

klubben en motionsslinga och hockeyrink. Hockeyrinken börjar bli sliten och 

en ny sarg behövs. Klubben arrangerar bland annat barngymnastik, 

”påskkärring-jakt” och disco/dans vid Halloween. Vidare finns det en 

fotbollsplan på orten, som även klubben sköter. 

Det framkommer önskemål om spegelsal för dans och ett utegym i anslutning 

till spåret. En idé är att klubbstugan skulle kunna rustas upp till ett café. En 

skateboardramp för ungdomar är ett annat önskemål, som föreslås placeras i 

Linghem, dit ungdomar med moped eller e-traktor själva kan ta sig. 
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Många har små barn och vuxna barn men inte så många i åldersspannet 

däremellan. På orten finns två lekplatser. Många åker till Linghem för 

ungdoms- och barnaktiviteter. En annan synpunkt som framkommer är att 

aktiviteterna är inriktade på fysisk rörelse. Vikten av att sociala aktiviteter som 

bygger på gemenskap finns, påtalas också. 

2.6 Skola/förskola 

Det framkommer att det bor många små barn i samhället. När det gäller 

förskolan berättar en familj att de inte fått plats där. De står i kö. ”Förskolan 

här har dåligt rykte, så vi har barnen i Linghem”, säger en annan familj. Det 

som framkommer som negativt är omsättningen på personal. En annan person 

framför att förskolan är guld värd och att den bara har blivit bättre och bättre. 

Vid förskolan är det skyltat ”daghem”. Skylten borde bytas ut då det är ett 

gammalt begrepp som inte används längre. 

Pendlingen till andra orter ger längre tillsynstid på förskolan. Det blir längre 

dagar för barn och personal. Barngrupperna är mindre, men kräver således mer 

personal eftersom öppettiderna är längre. 

2.7 Trygghet 

De flesta uttrycker att samhället känns litet, familjärt och tryggt. Dock 

omnämns de båda bränder som inträffat under våren. Även skadegörelse vid i 

Linghemsskolan berörs. Där har nu nattvandring påbörjats. 

2.8 Övrigt 

Flera av de boende uttrycker att de tycker att det är ett bra initiativ och roligt att 

de förtroendevalda politikerna kommer till orten och är intresserade av vad de 

upplever och önskar. En synpunkt som uppkommer är att alla politiska partier 

borde vara representerade i varje utskott. 

2.9 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis beskriver de boende och verksamma att det är bra 

sammanhållning på orten, att man känner varandra och trivs bra. Samhället 

beskrivs som lugnt, tryggt, litet men lagom stort. Det finns lite olika 

uppfattning om huruvida samhället ska expandera eller inte. Att orten är 

bortglömd, är också något som framkommer. 

Synpunkter och idéer som uppkommer vid perspektivinsamlingen rör 

framförallt kommunikationer, trafiksäkerhet, byggnationer och service. Även 

önskemål om aktiviteter framkommer. Upprustning av klubbstugan är något 

som återkommer. 

3 Återkoppling 

Dokumentationen från perspektivinsamlingen skickas till de deltagare som 

lämnat kontaktuppgifter samt finns tillgänglig på kommunens webbplats. 
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De synpunkter och frågor som framkommer vid dialogen skickas till de 

förvaltningar och instanser som är berörda. Därefter sammanställs uppkomna 

frågor och inkomna svar i ett dokument som kommer att finnas tillgängligt på 

kommunens webbplats. 

4 Kontaktvägar 

E-post: kontakt@linkoping.se 

 

Webb: www.linkoping.se/kontaktlinkoping 

 

https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-och-

demokrati/kommunfullmaktige/utskott-for-medborgardialog/ 

 

Telefon: 013 – 20 60 00   

mailto:kontakt@linkoping.se
http://www.linkoping.se/kontaktlinkoping
https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/utskott-for-medborgardialog/
https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/utskott-for-medborgardialog/
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5 Sammanställning av svar på frågeformulär 

5.1 Vad lockade dig att flytta till Gistad? 

• Att det ligger på landet, att vi pendlar åt var sitt håll, priset på huset var 

överkomligt. 

• Vackert, lagom långt då jag jobbade i Mantorp och hustrun på Vikbolandet. 

• Min man. 

• Läget mittemellan Norrköping och Linköping eftersom vi i familjen pendlar 

åt varsitt håll. 

• Barnens uppväxt på landet var den främsta anledningen. Sen lugnet att bo på 

landet samt friheten. Bristen på grannar är positiv. 

• Lagom avstånd till flera kommuner. 

• Närheten till naturen, nära till Linköping och Norrköping. Uppvuxen i 

närheten. 

• Lugnet och tryggheten av ett litet samhälle. Bra läge med närhet till 

motorväg, affär mm.  

• Läget. 

• Prisbild på hus och läget. 

• Har bott i Gistad nästan hela mitt liv.  

5.2 Vad är det absolut bästa med Gistad? 

• Lugnet, grannarna, grönskan, textilgruppen som träffas i klubbstugan. 

• Lätt att lära känna folk. 

• Trevliga grannar. Litet samhälle med vackra omgivningar. 15 min till 

centrum Norrköping-Linköping. Nära till naturen/motion/aktiv motionsklubb, 

vacker kyrka och prästgård som fungerar som församlingshem. 

• Våra grannar! Att det ordnas aktiviteter i Gistad SOMK. Motionsspåret, 

klubbstugan. Lugnt, ingen gängkriminalitet. Tryggt.  

• Livet på landet är fritt och det är nära till naturen som är bra för barnen. 

Friheten är bra att kunna vandra omkring. 

• Gemenskap, olika åldrar och olika situationer. 

• Att det inte är ett stort samhälle. 

• Läget och omgivningen. Sammanhållningen. 

• Gemytligt, tryggt läge. 

• Läget, naturen. Lika långt till bägge städerna. 

5.3 Vad tänker du om framtiden i Gistad? 

• Det vore toppen om man kunde bo kvar även när man inte klarar av att sköta 

ett helt hus. Jag önskar någon sorts farthinder längs Porfyrvägen, kanske 

sådana som är vid Mc Donalds i Ryd (metallgolv som fälls undan om man åker 

för fort). Mer frekventa förbindelser till Linghem och Kimstad. 

• Fortsatt generationsskifte med behov av utbyggnad av förskola. 

• Gistad behöver bli ”synligt”. Det behövs fler hus/lägenheter så att de som vill 

kan bo kvar. Bygga fler hus. Göra reklam för Gistads fördelar. Perfekt 

pendelavstånd till Norrköping och Linköping. 

• Logistiken kan förbättras. Allra bäst vore en tågpendel-station. Buss till 

Kimstad vore toppen. Bussarna går alldeles för sällan. Farthinder på 

Porfyrvägen vill vi ha! 30-väg men folk kör 50-70. 
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• Jag vill se en ytterligare plan för planeringen av området mellan Gistad och 

Linghem. 

• Jag önskar att fler upptäcker Gistad och att kommungränsen ”suddas” ut. 

• Bättre kommunikation (busstrafik). Lite nybyggnation. 

• Att det fortsätter att vara i denna storlek. Inte massa nybyggen. Eventuellt 

kanske mer förskoleplatser till barnen. 

• Skulle behövas en liten affär/verksamhet. Kanske någon sort lokalt odlat och 

upprustning av klubbstugan. 

• Upprustning av klubbstugan. 

• Om man inte bygger ut kommunikationen med tåg, buss så tror jag att 

utveckling och tillväxt kommer stå still. 

• Önskvärt för utveckling av kommunikation, behövs nya bostäder. 

5.4 OM du har företag - vad är det som gör att du har ditt företag 
i Gistad? 

• Har företag men inte i Gistad. Finns inga affärslokaler. 

• Det är bra för att jag har företaget hemma. 

• Jag har VVS-företag så jag arbetar på ett ganska stort område mellan 

Linköping och Norrköping.  
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6 Bilaga: Frågeformulär 
 

 

Mina tankar kring Gistad! 
 

Vad lockade dig att flytta till Gistad? 

______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

   

 Vad är det absolut bästa med Gistad? 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

  

Vad tänker du om framtiden i Gistad?  

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

  

 OM du har företag - vad är det som gör att du har ditt  

 företag i Gistad? 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

Kontaktuppgifter, för ditt deltagande på möte i höst: 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

Tack! 


