
 

 
 

Vi vill åter igen tacka alla som kom och samtalade med oss i 

högsommarvärmen på Alva Myrdals plats den 15 maj! Ett 80-tal personer kom 

och det har varit oerhört värdefullt för oss att få ta del av era berättelser! 

Allt som framkom, både muntligt och skriftligt, har vi nu sammanställt. Nedan 

presenterar vi en sammanfattning av det ni berättade om. Era tankar och 

berättelser handlar i stort om trivsel, trafik/parkering, utomhusmiljö, 

avfallshantering och renhållning, planer och byggnationer, verksamheter och 

näringsliv, Felleshusen, skola/förskola, trygghet och framtidstankar. 

Vi arbetar med att fördela alla synpunkter och frågor till de förvaltningar och 

instanser som är berörda. Vi kommer sedan att sammanställa uppkomna frågor 

och inkomna svar i ett dokument som kommer att uppdateras varefter vi får 

svar. Dokumentationen kommer att finnas på webben. 

Efter valet kommer kommunfullmäktiges geografiska utskott att upphöra i dess 

nuvarande form men istället inrättas utskott för medborgardialog. Vi 

återkommer med mer information längre fram. 

Vallastadsbornas synpunkter i sammanfattning 

Allmänt, trivsel 

I samtalen uttrycker många att de trivs väldigt bra, att området är fint, nytt, 

fräscht, kreativt och intressant. Området ligger nära naturen men ändå nära 

staden. Informationsflödet kan sammanfattas som överväldigade före- och 

under bomässan, därefter uttrycker en stor del av besökarna att det haltat eller 

upphört – flera nämner en känsla av övergivenhet. 

Trafik/kommunikationer/parkering 

Här finns många både positiva och negativa åsikter. Många som valt att flytta 

till Vallastaden uppskattar bilpoolen och elcyklarna. Något som lyfts av i 

princip alla besökare är att det inte går att få grönt ljus för gångtrafikanter för 

att ta sig över Kunskapslänken och att passagen över den vägen innebär fara 

för alla typer av trafikanter. Det finns också synpunkter om att 

parkeringsplatserna är för få, att skyltning och information är bristfällig och att 

parkeringslösningarna borde ses över. Även bättre parkeringsmöjligheter för 

besökare efterfrågas. Många synpunkter framkommer om trafikbeteende, 

mängden fordon inne i stadsdelen och därmed slitage och sämre och otryggare 

boendemiljö, inte minst där entréer ligger väldigt nära gatan. Gällande 

kollektivtrafik efterfrågas bussförbindelser till Tornbyområdet.  
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Utomhusmiljö 

Utomhusmiljön är ett område som engagerar, där både positiva synpunkter 

men också förbättringsområden uppkommer. Skötsel, däribland rullgrus, 

snöröjning, byggskräp, vattendrag samt grönområden beskrivs som 

undermålig. Vidare finns för få papperskorgar och de som finns är alltid fulla. 

Det drar till sig råttor och fåglar. Varje samfällighet har fått bestämma och 

bekosta ”inredning” och utsmyckning på sina egna gårdar, något som blivit ett 

problem då det skapat småsamhällen i samhället. Inför bomässan satsades 

mycket på utomhusmiljön, något som därefter upplevs helt bortglömt. Området 

har många besökare, både till boende men också studiebesök av olika slag, och 

invånarna önskar information om hur Vallastaden vuxit fram och om den 

utsmyckning som finns. Mer grönt inne i området efterfrågas också. Önskemål 

finns att se över barnsäkerheten exempelvis längs bäcken och i anslutning till 

entréer nära gata. Vidare finns det blandade uppfattningar om fokus på barn i 

området. En del tycker det är välförsett, andra tycker att det saknas möjligheter 

till aktiviteter för barn. 

Avfallshantering och renhållning 

Övervägande delen av besökarna framför problem och besvikelse med 

avfallshanteringen, framförallt när det gäller sopsugarna. Informationen 

angående sopsugarna fungerar inte, ”taggarna” är för få per hushåll och 

”strular”, sopsugen står ibland stilla, för oväsen och när systemet inte fungerar 

ställs sopor utanför i högar som drar till sig råttor och fåglar. Detta upplevs 

som ett återkommande problem. Frågan uppkommer även vem som ansvarar 

för renhållningen generellt i området. Sophanteringssystemet i området skapar 

konflikter mellan de boende när det inte fungerar då de som kommer efter en 

person som lämnat sina sopor utanför sophanteringen inte vill slänga andras 

skräp på grund av debiteringssystemet. Som tidigare beskrivits är 

papperskorgarna i området för få. 

Planer och byggnationer 

Invånarna efterfrågar information om när byggetapp 1 är klar, när byggetapp 2 

ska påbörjas samt information om obebyggda tomter och oavslutad byggnation 

inne i området, till exempel på grund av konkurs. Vidare efterfrågades 

samverkan mellan olika byggherrar. Boende beskriver även ryktesspridning på 

grund av otydlighet och avsaknad av information från kommunen och 

byggherrarna. Här efterfrågas också planer för byggnation av ytterligare 

förskola. 
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Verksamheter och näringsliv 

De boende som besöker utskottet uttrycker att de är glada för det utbud som 

finns av till exempel restauranger men skulle önska att fler 

näringsverksamheter startar. Även presumtiva näringsidkare efterfrågar 

tillgång på mindre lokaler för att starta verksamhet. Förfrågan ställs om 

närbutik planeras i området, något som framförs önskemål om. Likaså önskan 

om småaffärer/företagarcentrum i området. Ett medskick från de boende är att 

vid planering säkra att marken utanför/i närheten av en näringsverksamhet 

alltid är kommunal. På så vis undviks de nu uppkomna problemen med till 

exempel restauranger som inte kan ha uteservering och därmed inte vill 

etablera sig. 

Felleshusen 

När det gäller Felleshusen uttrycks avsaknad av information om vem som kan 

använda husen, hur man kommer i kontakt med ansvariga och vad som gäller. 

Många av Felleshusen står också tomma och antalet hus i förhållande till antal 

boende ifrågasätts. Många beskriver att Felleshusen används i låg utsträckning. 

Tanken med Felleshusen beskrivs också som positivt och att det vore roligt om 

de kunde användas i större utsträckning både av boende för exempelvis en 

bokcirkel, men även av utomstående, från andra delar av Linköping. Frågan 

ställs vad kommunen kan göra för att fler kan använda husen. Något som också 

framförs är att förutsättningarna när det gäller finansiering och ägandeskap av 

Felleshusen varierar, vilket påverkar den nu uppkomna situationen av 

outnyttjade lokaler, okunskap om bokning/uthyrning samt ojämlika kostnader 

för de boende. 

Skola/förskola 

I dagsläget finns endast en förskola och det är lång kö för att få plats där. Fler 

förskoleplatser efterfrågas. Det framkommer positiva synpunkter om skolans 

lokaler, att dessa fungerar bra, speciellt skolgården. Däremot ställs förfrågan 

om årskursindelningen och skolans framtida planer i denna del och vikten av 

att den fungerar med den pedagogiska verksamheten. 

Trygghet 

Det framkommer att belysningen vintertid har varit bra i området och att det 

känns tryggt. 

Expo:t 

Boende påtalar att de fick del av mycket information före bomässan från 

Linköpingsexpo AB och kommunen, men att informationen därefter i princip 

varit obefintlig. Invånare i Vallastaden beskriver att de känner sig övergivna 

och har glömts bort. 
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Framtidstankar 

Under dialogen den 15 maj blev det tydligt hur många boende och verksamma 

som är engagerade och verkligen trivs i och månar om sin stadsdel och som 

överlag kommer med ett stort engagemang och många idéer som 

samhällsinvånare. Att bidra till att göra Vallastaden till en plats att mötas på 

och en ”cool” plats för besökare menar de flesta skulle bidra till att utveckla 

både Vallastaden och Linköping. I kontrast till det finns några kommentarer 

om allt skräp och slitage som blir efter besökare. Den övervägande delen av 

besökarna är dock eniga om att stoltheten och möjligheterna med att bo och 

verka i Vallastaden överväger. Att involvera invånare och boende i skötsel, 

bevarande och utveckling av Vallastaden ses som en framgångsfaktor för en 

fortsatt trivsam, levande, inkluderande och värdefull stadsdel. 

Övrigt 

Boende framför att dialogformen är positiv och bra att utskottet kommit till 

området för att samtala med de som bor där. Önskemål framförs att detta kan 

göras igen. Vidare framkommer synpunkter om att etableringen i området är 

långsam när det gäller inflytt, affärer/butiker och restauranger. 


