
D i n  t i d n i n g  f r å n  L i n kö p i n g s  ko m m u n   |   l i n ko p i n g . s e                                                            2 |  2 018

CYKELLÄNKEN  
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i stadshuset Studentspexet 
jubilerar



Det här är sista numret av Linköpings kommuns hushållstid-
ning Dialog. Men det finns flera andra sätt att få nyheter och 
information från kommunen.

Människors medievanor och möjligheter att ta till sig nyheter 
och information har på många sätt förändrats på senare år. 
Idag får allt fler sina nyheter genom mobiltelefonen eller på en 
dator. Utvecklingen märks också hos Linköpings kommun, som 
nu lägger ett allt större fokus på den digitala kommunikationen.
   – Vi håller bland annat på att förbättra vår webbplats linko-
ping.se, där vi kan nå ut med både snabba nyheter och mer 
djuplodande material. Det kan vara både i textform och som 
rörlig video. Sociala medier är ett annat sätt att nå ut, säger 
Maria Ottosson, kommunikationsdirektör i Linköpings kommun.
   Även om tidningen Dialog nu försvinner så kommer Linkö-
pings kommun att fortsätta ge ut sin personaltidning i pap-
persform. Där går det också att få information om kommunen. 
Tidningen håller på att moderniseras och kommer att lanseras 
i ny tappning i april nästa år. För den som inte jobbar inom Lin-
köpings kommun ska den finnas tillgänglig på huvudbiblioteket 
och på medborgarkontor. Dessutom publiceras den digitalt på 
linkoping.se.
   – Det är en viktig del i det demokratiska samhället att vi för-
medlar information och att människor känner till vad som är på 
gång i kommunen, säger Maria Ottosson.
   Just nu arbetar Linköpings kommun med digitalisering inom 
många områden. Det kan till exempel handla om att ta fram 
digitala tjänster som gör det enklare för invånarna att uträtta 
ärenden. Parallellt med detta pågår förberedelserna för kom-
munens nya kontaktcenter. Det ska öppna i huvudbiblioteket i 

vår med syftet att underlätta Linköpingsbornas kontakter med 
kommunen. Genom kontaktcentret kommer invånarnas frågor 
att besvaras via webb, sociala medier, e-tjänster, e-post, tele-
fon och personliga besök.

Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommun-

styrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill 

 stimulera till kontakt mellan Linköpingsborna och 

deras förtroendevalda.

Det är också möjligt att läsa Dialog genom att gå in 

på www.linkoping.se/dialog 
Adress: Tidningen Dialog, 

Kommunledningsförvaltningen,                      

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 2018: 
Nr 2: 10 november

 

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: 
Maria Ottosson, ansvarig utgivare, 013-20 63 65

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: 
Elna Hammarström, projektledare för Cykellänken 

Foto: Göran Billeson
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 Ljuset kommer tillbaka
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Kontakta kommunen: 
Ring växeln 20 60 00 
Mer information finns på kommunens 
webbplats linkoping.se
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Linköping placerar sig i år på an-
dra plats i tidningen Sport & Af-
färers lista över Sveriges främsta 
idrottskommuner. Därmed kliver 
Linköping uppåt från förra årets 
åttonde plats. På första plats lig-
ger Karlstad.
   I motiveringen till Linköpings 
placering står bland annat: ”Stark 
elitidrottskommun som vunnit 
nästan 20 mästerskap och som 
har nästan 20 elitserieklubbar i 
de högsta serierna. Genomför 
SM-veckan sommar 2021. Stark 
internationell idrottsforskning”.
   Det är tolfte året i rad som 
Sport & Affärer utser årets främ-
sta idrottskommuner. Tidningen 

analyserar drygt 20 olika faktorer 
inom breddidrott, elitidrott 
och eventgenomförande. På 
huvudlistan rankas de 25 bästa 
kommunerna.
   Huvudlistan fokuserar i år på 
kommunernas styrdokument 
inom idrotten och de förutsätt-
ningar som kommunerna skapar 
för att säkerställa idrottsanlägg-
ningar i stadsbebyggelsen och 
på landsbygden för spontan- 
bredd- och elitidrott. Tidningen 
har även tittat på kommunernas 
stöd till privatägda tränings-
anläggningar för inom- och 
utomhusidrott.

Ljuset kommer tillbaka

Vill du bli språkvän?

Boka lokaler på 
webben

Så många över-
nattade i sommar

Du och Anjelica Johansson är kommunens 
två ungdomsombud just nu. Vilka är era 
uppgifter?

– Vi fungerar som en länk mellan ungdo-
mar och kommunen. Genom oss kan unga 
i Linköping få mer inflytande. Vi jobbar till 
exempel med ungdomschecken och med 
arrangemang som Ung dialog där ungdo-
mar får träffa politiker. Vi är även med i 
samverkansgrupper på högstadiet och gym-
nasiet. Dessutom gör vi en podd som heter 
Ungdomspodden.

Varför ville du bli ungdomsombud?
– I våras hade jag praktik på Globala Kro-

noberg som jobbar med volontärutbyte för 
ungdomar. Där arbetade jag bland annat 
med ungdomar i workshops. Att bli ung-
domsombud i Linköpings kommun kändes 
som en bra fortsättning på detta.

Vill du veta mer?
På www.linkoping.se/ung hittar du 
mer information, till exempel kon-
taktuppgifter till ungdomsombuden 
och hur du följer dem i sociala 
medier.

!

Vad har du gjort tidigare?
– Jag tog studenten från Folkungaskolan 

2014. Därefter arbetade jag ett år innan 
jag började plugga på Linnéuniversitetet i 
Växjö. Jag läste programmet Språk, kultur 
och kommunikation med tysk inriktning.  
I juni tog jag min examen.

Vilka frågor i samhället är du intresserad 
av?

– Bland annat idrott. Jag har själv spe-
lat fotboll i tio år och tränar fortfarande 
mycket. Miljö och integration är andra 
frågor som intresserar mig.

Vad gör du när du är ledig?
– Då tycker jag bland annat om att träna 

och att läsa. Det blir mest böcker på tyska 
för att hålla igång språket.

Sara Kjellberg, 23 år, nytt ungdomsombud  
i Linköpings kommun sedan i augusti.Hallå där...

I somras sjösatte Linköpings kommun en uppdaterad 
version av e-tjänsten för lokalbokningar och föreningsre-
gister. E-tjänsten heter Interbook Go. Där kan till exempel 
föreningar i högre grad själva sköta sina bokningar och söka 
bidrag. Genom tjänsten går det att söka lediga tider i kom-
munens idrottsanläggningar, i skolornas idrottslokaler, i öv-
riga skollokaler och i vissa kulturarenor. Liksom tidigare går 
det även att kontakta lokalbokningen i Linköpings kommun 
via telefon och e-post. Mer information om lokalbokning och 
Interbook Go hittar du via www.linkoping.se/lokalbokning

Antalet gästnätter i Linköping fortsätter att ligga på  
rekordnivåer. Det visar preliminär statistik från Statistiska 
centralbyrån. Under juni, juli och augusti ökade antalet 

övernattningar på hotell, stugor och vandrarhem med 
9,3 procent jämfört med samma period föregående år. 
Totalt genomfördes 162 155 gästnätter i Linköping  
under sommaren. 

 Som jämförelse visar motsvarande siffror för riket totalt 
ingen tillväxt, utan antalet gästnätter ligger oförändrat.
– Det har varit en rekordstark sommar i Linköping när det 
gäller antalet övernattningar på hotell, stugor och vandrar-
hem. Sommarmånaderna är solklart den period på året när 
Linköping har som flest övernattande besökare, säger Jör-
gen Nilsson, affärsutvecklingschef, Visit Linköping & Co.
Av de utländska besökarna kom de flesta från Tyskland, 
Storbritannien och USA.

Linköping i  
idrottstoppen

Om du vill träffa en ny vän kanske ”Vi ses - språkvänner i 
Linköping” är något för dig. Genom denna mötesplattform 
matchas personer som är nya i Sverige med personer som 
är etablerade i Sverige. Den som är ny i landet får möjlighet 
att bli bättre på svenska språket, medan den som är etable-
rad kan lära känna någon från en annan kultur. Alla får ha 
önskemål om vem man skulle vilja träffa.
Språkvännerna kan till exempel gå på promenader, fika, 
gå på studiecirklar eller göra något annat som är roligt och 
intressant. Bakom ”Vi ses - språkvänner i Linköping” står 
Röda Korset med stöd av bland andra Linköpings kommun. 
På webbplatsen www.visessprakvanner.se hittar du mer 
information.

år är snittåldern 
i Linköping. 
På kommunens webbplats 
linkoping.se hittar du mer 
fakta om Linköping.39

Snart är det dags för årets 
upplaga av Vinterstad i ljus. Nu 
får även Sturefors, Berg, Nykil, 
Linghem och Ljungsbro ta del 
av ljuset.

Förutom tidigare års belysning i inner-
staden blir det nu även permanenta 
ljusinstallationer utanför innerstaden. 
I de nya områdena kommer träd och 
trädmiljöer att belysas med ett sken likt 
belysningen i Järnvägsparken.

– Vi belyser med ljus som kan färg-
växla, så färgerna kan ändras. De träd 
och trädmiljöer som ska belysas ligger 
i centrala delar av områden där många 
passerar, så att många kan njuta och få 
nytta av ljuset, säger stadsträdgårdsmäs-
tare Liselotte Johansson.

Christian Andersson är belysningsan-
svarig på Tekniska verken:

– Det känns bra att vi ges möjlighet 

att försköna omgivningar med per-
manent dekorationsbelysning även 
utanför innerstaden, så att det kommer 

ännu fler kommuninvånare tillgodo. 
Den här belysningen kommer dessutom 
att följa Linköpings ljuskalender där 
vi förstärker flera storhelger under året 
med hjälp av den färgväxlande belys-
ningen, säger han.

Vinterstad i ljus 2018 startar med en 
stor invigning. I år blir det på Stora tor-
get, lördagen den 1 december klockan 
16.00.

– Förra året var vi på Trädgårdstor-
get och det var bra, men vi upplever 
att Stora torget, med scenen i den stora 
ljusbollen, var riktigt lyckat. Så i år flyt-
tar vi tillbaka, säger Liselotte Johans-
son.

Belysningen inne i Linköping består 
av av 625 000 led-lampor och dioder. 
Den nya julbelysningen sattes upp för-
sta gången 2016, eftersom den gamla 
var utsliten. 2017 utökades belysningen 
med ett antal nya installationer, bland 
annat på Vasavägen och framför rese-
centrum. 

Bollen på Stora torget.            Foto: Visit Linköping
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C ykling är som bekant bra både för 
hälsan och miljön. Därför satsar nu 
Linköpings kommun och Trafikver-
ket på att det ska bli enklare och 
säkrare att rulla fram genom staden. 
Fler ska se cykeln som det naturliga 

transportmedlet.
I översiktsplanen för staden Linköping finns 

ett inriktningsbeslut på att utveckla nio prio-
riterade huvudcykelstråk. Tanken är att de ska 
byggas undan för undan och tillsammans bilda 
Cykellänken. Just nu byggs två pilotsträckor. De 
länkar samman innerstaden med stadsdelarna 
Ryd och Skäggetorp. Sträckan till Ryd ska vara 
klar i vinter.

Elna Hammarström är projektledare för Cykel-
länken:

– Vi vill lyfta upp cyklandet som vi tycker är 
bra ur många aspekter. Cykellänken ska dras 
där de flesta Linköpingsbor cyklar, och den ska 
öka cyklandet utan att det sker på de gåendes 
bekostnad. Det handlar om att skapa en säker 
och trygg cykel- och gångbana, säger hon.

Genare sträcka
På Cykellänken separeras cykelbanan från gång-
banan genom skyltar och målningar på vägen. 
Länken ska även ha en genare sträcka än vanliga 
cykelbanor. Gångare och cyklister ska prioriteras 
före bilarna. Det betyder att länken har före-
träde när den korsar lokalgator.

Vid de största vägarna är korsningarna regle-
rade med trafikljus. Där ska det bli fortare grönt 
ljus för trafikanter på Cykellänken.

– Vid vissa korsningar – till exempel vid Öst-
götagatan – har trafikljusen grönt istället för rött 
viloläge för cyklister. Det är sådana detaljer som 
ger bra komfort, säger Elna Hammarström.

Kommunen kommer också att underhålla 
Cykellänken mer och oftare än andra sträckor. 
Det kan till exempel handla om att sopa bort löv 

LYXIG LÄNK 
FÖR CYKLARNA
En tre meter bred, dubbelriktad och extra lyxig cykelbana. Och bredvid: en två meter bred gång-
bana som är åtskild från cyklarna. Så kan en kort beskrivning av Cykellänken i Linköping se ut. 
Den första sträckan ska gå mellan Ryd och innerstaden.

Elna Hammarström och Sandra Viktor från Linköpings kommun hoppas att nya Cykellänken ska 
få ännu fler att cykla. 

REPORTAGE | DIALOG
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Orange är Cykellänkens färg. Den syns bland annat på skyltar längs vägen.

Övergångsställen med lekfulla färger och mönster signalerar att det är en skola eller 
förskola i närheten.

I vinter är första delen av Cykellänken klar. Den går mellan Ryd och stadskärnan.

”Vi har många 
   nyfikna blickar          
      på oss ”
på hösten och att sopsalta på vintern. 

Sandra Viktor, som är miljösamordnare med 
fokus på mobilitet i Linköpings kommun, 
kom också in i ett tidigt skede av arbetet med 
Cykellänken. Hon fick i uppdrag att projekt-
leda framtagandet av en konceptbok för län-
ken. Den är ett komplement till de tekniska 
riktlinjerna och handlar om visuell identitet, 
orienterbarhet, kommunikation och påverkan 
av beteenden. 

 – Det ska vara extra enkelt och lyxigt att 
cykla på Cykellänken i Linköping. Konceptbo-
ken lyfter hur vi kan utforma tydligare, bättre, 
mer kreativa och njutningsfulla cykelstråk, 
säger Sandra Viktor. 

Orange färg
För att trafikanterna ska känna igen Cykellän-
ken och dess sträckning används till exempel 
förbättrad vägvisning, ljusinstallationer och 
en egen logotyp. Längs hela vägen syns även 
färgen orange på skyltar och symboler. Vägvis-
ningen ska fungera ungefär som för biltrafiken.

– Bilar brukar få information innan de kom-
mer fram till en korsning. Vi tänker likadant 
på Cykellänken. Skyltarna kommer att stå 
ungefär tio meter innan korsningen, säger 
Elna.

Längs vägen kommer det även att finnas 
cykelpumpar och möbler där man kan slå sig 
ner och pusta ett tag. Cykellänken ska också ta 
vara på de miljöer som vägen passerar.

– När länken går genom parker ska vi lyfta 
fram de gröna värdena. I Rydsskogen gör vi en 
fin upplevelseplats. Det är en lekfull yta med 
konstverk på stubbar. Man kan stanna upp och 
njuta av skogen, säger Elna.

Alla ljuskällor längs sträckan ska få led-belys-
ning.

– Vi lyser också upp en del träd underifrån, 
till exempel i Rydsskogen och i Skäggetorps 
parkområde. Då får vi in ljus i skogsområden 

som annars kan upplevas som otrygga. Och vi har 
lekfull belysning på en del asfaltsytor, med färger 
och mönster. 

Färgglatt vid skolor
Där Cykellänken passerar skolor och förskolor är 
det viktigt med säkerhet och tydlighet. Förutom 
den vanliga skyltningen och målningen blir det till 
exempel färgdesignade övergångsställen. 

– Det är ett sätt att pocka på uppmärksamhet. När 
det är färgglatt och lekfullt så är det barn i närhe-
ten, säger Elna.

En del av inspirationen till Cykellänken kommer 
från städer som Köpenhamn och Amsterdam som 
ligger i framkant inom cykling. Även i Sverige finns 
det kommuner med liknande koncept, men Sandra 
och Elna menar att Linköpings satsning kommer att 
ta allt lite längre.

– Så vi har många nyfikna blickar på oss, skrattar 
Sandra.

Eftersom Cykellänken handlar om att knyta ihop 
yttre stadsdelar med innerstaden vill kommunen 
också öka andelen Linköpingsbor som cyklar i dessa 
områden.

– Därför har vi samarbetat med organisationen 
Pedalista som framför allt jobbar med kvinnor, 
mångfald och ökad cykling. Tio tjejer som pratar 
olika språk har hjälpt oss att göra undersökningar 
i Ryd. De har bland annat tagit reda på om männ-

iskor cyklar eller inte, och vad som kan få dem att 
börja cykla, berättar Sandra.

För att fler ska gå och cykla till skolan pågår även 
ett samarbete med Tornhagsskolan, som ligger intill 
Cykellänken. Sandra pekar på att allt fler föräldrar 
skjutsar sina barn med bil. 

– Och det gäller inte bara Tornhagsskolan, det är 
ett generellt problem. Vi jobbar därför med föräldra-
rådet för att komma på olika åtgärder. Bland annat 
har barnen fått reflexvästar, som ska peppa fler att 
gå och cykla. Föräldrar har även fått en folder med 
tips och inspiration, bland annat om hur man kan 
starta cyklande skolbussar. Vi har också föreslagit 
avlämningsplatser för bilar en bit från skolan. Då får 
man gå sista sträckan, vilket skapar en bättre miljö 
för barnen kring skolgården.  

Naturligt val
Idag står cyklingen för 26 procent av transporterna 
i Linköping. Målet att andelen ska växa till 40 pro-
cent till år 2030. Sandra Viktor säger att satsningen 
på Cykellänken också är en viktig del i målet att 
Linköping ska bli en koldioxidneutral kommun till 
2025.

– Transporter står för ungefär en tredjedel av 
utsläppen. Därför ska cykling vara det naturliga 
valet, framför allt på sträckor under 5 kilometer. 
Men bland dem som använder elcykel är det allt fler 
som cyklar ännu längre sträckor.



10 | DIALOG | 02 | 18 | linkoping.se

REPORTAGE | DIALOG

 linkoping.se | 02 | 18 | DIALOG | 11 

K ällarlokalen i Valla 
har väggarna fyllda 
med planscher från 
gamla föreställ-
ningar. I ett hörn 
står en kostym på en 

provdocka och på hyllorna ligger 
rekvisita och priser från tävlingar. 

Här har Linköpings studentspex sin 
föreningslokal. Vi slår oss ner vid ett stort bord tillsam-
mans med Hannes Snögren, Emmy Berglund, Anna 
Åkman och Peter Dalenius. 

Peter har varit med i föreningen sedan år 2000. Han har 
bland annat skrivit manus, varit med i klubbmästeriet, 
gjort kostymer och suttit i styrelsen. Just nu är han direk-
tör för jubileumsspexet. 

Hannes anslöt för ett år sedan. Han är med i orkestern 
och sitter i styrelsen som vice ordförande. Emmy är PR-
chef och påbörjar nu sitt fjärde år. Tidigare har hon sytt 
kostymer och varit ordförande. Även Anna är inne på sitt 
fjärde år och har främst arbetat med PR.

På frågan om hur studentspexet kan beskrivas svarar 
Emmy att det är en interaktiv musikalteater.

– Det tar avstamp i en historisk händelse, fast vi skriver 
om historien lite. ”Hur gick det egentligen till” är infalls-
vinkeln, med en lagom dos av trams, säger hon och skrat-
tar.

Publiken kan vara delaktig genom att ropa olika uppma-
ningar till ensemblen. Det kan till exempel vara att de ska 
spela om en scen baklänges, på ett annat språk eller med 
ombytta roller.

– Och det är inte bara skådespelarna som är beredda på 
att göra saker annorlunda. Det kan handla om att prylar 
ska komma in på scenen på ett annat sätt, säger Peter. 

TEXT PER CONNING FOTO  STAFFAN GUSTAVSSON

Nästa år fyller Linköpings studentspex 40 år, vilket kommer att firas med en specialuppsättning 
under våren. Men vad är egentligen tjusningen med spex? Tidningen Dialog har träffat några av 
föreningens medlemmar och pratat om dekorbyggen, omstarter och skrattkramp.

De får Linköping att  De får Linköping att  skratta

Peter Dalenius, Hannes Snögren, Emmy Berglund och Anna Åkman är några 
av medlemmarna i Linköpings studentspex.
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G
lobala Linköping arrangeras 
sedan 2013 av Linköpings 
kommun och biståndsmyn-
digheten Sida. Men även 
många andra aktörer är 
med. Syftet med satsningen 

är att fler ska intressera sig för global 
utveckling och minskad fattigdom. 
Samtidigt handlar det om att belysa 
lokala frågor som hänger ihop med res-
ten av världen.

Årets tema är frihet, vilket kommer 
att genomsyra flera av programpunk-
terna. Dessutom kommer andra frågor 
inom global utveckling att beröras, 
till exempel klimat och hållbarhet. 
Evenemangets två veckor innehåller ett 
program för allmänheten, ett program 
för gymnasieskolan och ett program 
på universitetet som också är öppet för 
alla.

Nicklas Alsö, projektledare på Linkö-
pings kommun, hoppas att många ska 
vara intresserade.

– Just nu har vi en medievärld som 

känns lite dyster när det gäller vår 
miljö. Då kan Globala Linköping sända 
ut signaler om att alla kan vara med 
och göra något. Du kan till exempel 
cykla till jobbet eller intressera dig för 
vegetarisk mat och återbruk. Det kan 
vara spännande att upptäcka att det 
finns alternativ till den vardagliga kon-
sumtionen. 

Samtal i Skäggetorp
I programmet för allmänheten finns 
bland annat en eftermiddag i frihetens 
tecken den 18 november. Då kom-
mer konferencieren Frida Knutsson att 
samtala om hållbarhet och frihet med 
inbjudna gäster i Skäggetorps centrum. 
Dit kommer till exempel Indira Ste-
fanovic som berättar en historia om 
krig, flykt och integration. Indira är 
ordförande för Byrån mot diskrimine-
ring. Andra gäster är Björn-Ola Linnér, 
klimatprofessor vid Linköpings uni-
versitet, Roshan Malalatunga, hotell-
direktör på Scandic Linköping, Fredrik 

Wadström, journalist på Sveriges radio 
och Ghyslaine Nindorera, anställd vid 
Byrån mot diskriminering. Under efter-
middagen blir det också mat, trumspel, 
dans och måleri.

Den 19 november kan du få en 
inblick i en annorlunda satsning av 
IM, Individuell människohjälp. Hösten 
2016 lanserade IM en metall gjord av 
nedsmälta illegala vapen: Humanium 
Metal. På Stadsmissionens kafé berättar 
projektledaren för Humanium, Simon 
Marke Gran, mer om detta.

Andra exempel från programmet 
är fotoutställningen Survivors, före-
läsningar om skogsbruk och hållbar 
konsumtion, samtal om frihet, dansfö-
reställning och modevisning med fokus 
på hållbarhet.

Publiken som kommer till föreställningarna brukar vara 
ganska blandad.

– Det är många som är ”återfallspublik”, skrattar Peter och 
fortsätter:

– Många är studenter, men det kommer också ”vanliga” 
människor. Vi brukar försöka affischera på stan och i tid-
ningen. Vi riktar oss till en bred allmänhet.

Gamla traditioner
Städer som Uppsala, Lund och Stockholm har spextraditioner 
sedan 1800-talet. För Linköpings studentspex började histo-
rien 1979 då föreningen bildades. Den första uppsättningen 
hette Göta kanal och hade premiär i februari 1981. Sedan 
dess har det i princip blivit en större uppsättning per år, plus 
diverse extra föreställningar. 

– Jubileum firar vi med en extra föreställning vart femte 
år, och så har vi deltagit i tävlingar som spex-SM. Vi har kört 
igenom 50 olika uppsättningar, berättar Peter.

Den senaste produktionen hette ”Staten och idealet” och 
handlade om det peloponnesiska kriget i det antika Grek-
land. Förutom att spela på hemmaplan – i Forumteatern på 
Ågatan – gjorde Linköpings studentspex uppträdanden på 
Chalmers kårhus i Göteborg. 

Spexarna från Chalmers brukar i sin tur komma och gäst-
spela i Linköping.

– Spexföreningarna håller kontakt med varandra, säger 
Emmy.

– Det är även praxis att alla får två biljetter till alla före-
ställningar så att man kan åka och hälsa på.

Spexgrupperna från de olika städerna inspireras av varan-
dra, och vill så klart även överträffa varandra. Allt ställs på 
sin spets under spex-SM.

– Det är jättekul, säger Peter.
– Då får man se vad de andra gör och hur de tänker. Alla 

har sina traditioner. Det håller på ett par dagar och är otroligt 
intensivt.

Linköpings studentspex har varit framgångsrikt i de 
svenska mästerskapen. Förra året vann föreningen katego-
rierna bästa scenografi och bästa manus. De två föregående 
tävlingarna – 2012 och 2007 – knep de bland annat mästar-
titeln Sveriges bästa spex. I uppsättningen 2012 samarbetade 
de med Linköpingskollegorna från Holgerspexet.

Många grupper
Just nu laddar Linköpings studentspex för två saker, dels den 
ordinarie uppsättningen som har premiär i februari och dels 
40-årsföreställningen Jubel-XL som spelas senare i vår. 

Det går åt en hel del folk, både på och bakom scenen.
– Senast var vi runt 75 stycken, säger Anna.
De som vill vara med kan söka till en rad olika grupper, till 

exempel dekor, manus, skådis eller teknik. Tidsåtgången för 
repetitioner och andra förberedelser kan variera beroende på 
grupp och tid på året. 

– Jag som sitter i orkestern repar en dag i veckan till att 
börja med. Men när vi kommer närmare föreställningen 
repar vi jättemycket, säger Hannes.

Gänget ser fram emot 40-årsfirandet.
– Det är kul att vara en del av något stort, säger Emmy.

Varför ska man gå och kolla på spex?
– Det är riktigt roligt, säger Anna.
– Det är sällan man får så mycket kramp i skrattmuskeln. 

Det är bra träning, säger Peter.

Emmy Berglund med en av kostymerna från tidigare spex.

Linköpings studentspex har vunnit flera priser genom åren. 

Vill du veta mer?
På webbplatsen www.studentspex.se hittar du mer informa-
tion om Linköpings studentspex.

!

Vill du veta mer?
På webbplatsen linkoping.se/glo-
balalinkoping hittar du programmet. 
Du kan även följa Globala Linköping 
på Facebook.

!

Föreläsningar, dans, mat och mode. Årets upplaga av Globala Linköping har ett späckat program 
som pågår den 10-24 november.

TEXT PER CONNING

Två veckor
om världen
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Efter sommarens extrema värme har många människor funderingar kring  
klimatförändringar. Björn-Ola Linnér, professor och klimatpolitikforskare vid 
Linköpings universitet, arbetar dagligen med frågor om hur världen kan rusta 
mot skenande temperaturer och stigande havsnivåer.  
– Där är Linköping ett jätteviktigt exempel. Lyckas Linköping nå målet att bli 
koldioxidneutralt till 2025 så kommer det att uppmärksammas runt om i  
världen, säger han.

”Sommaren     
 blev en 
 påminnelse”

V
i träffar Björn-Ola Linnér i hans 
arbetsrum på Campus Valla. Här har 
han länge varit en del av universi-
tetslivet. Men från början kommer 
han från Göteborg. Via studier i 
Lund flyttade han till Linköping i 

början av 1990-talet för att fortsätta sin akade-
miska bana. 

Intresset för klimatfrågor föddes några år tidi-
gare – i mitten av 1980-talet – då det pratades 
mycket om försurning och skogsdöd.

– I samband med Newton-jubileet 1987 var 
det diskussioner i Lund kring tvärvetenskap och 

hur vi ska förstå miljöfrågorna. Det väckte mitt 
intresse för tvärvetenskaplig miljöforskning. Då 
var det egentligen bara i Linköping som detta 
bedrevs, så det var naturligt att söka sig hit.

Internationella uppdrag
Idag leder Björn-Ola Linnér universitetets 
forskning om internationell klimatpolitik och 
om hur klimatet samspelar med till exempel 
matförsörjning och energiförsörjning. Han har 
även haft flera internationella uppdrag genom 
åren. Som en del av Sveriges delegation till FN:s 
klimatpanel IPCC och som deltagare vid FN:s 
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klimatförhandlingar har han gett råd 
till regeringar, men också till företag 
och organisationer.

– Vi vill underlätta för dem som inte 
är stater. Stater kan inte fixa Paris-avta-
let på egen hand, de måste ha med sig 
företag, medborgare, städer, regioner 
och organisationer, säger han.

Målet med Paris-avtalet från 2015 
är att hålla den globala temperaturök-
ningen långt under två grader, helst 
ska den ska stanna vid 1,5 grader. 

Björn-Ola var på plats i den franska 
huvudstaden när dokumenten skrevs 
under. Han minns det som en riktig 
högtidsstund. 

– Det var otroligt skönt. Man blev 
nästan lite tagen. Under flera tunga år 
hade det varit osäkert om det skulle bli 
något avtal. 

Påtaglig händelse
Björn-Ola Linnér lyser av engage- 
mang när han pratar om sina hjärte-
frågor. Samtidigt framhåller han att 
klimatfrågor ofta kan vara ganska 
abstrakta och svåra att kommunicera. 
Årets varma sommar var däremot en 
påtaglig händelse som fick många att 
undra vad som händer med jorden.  
För även om Björn-Ola menar att 
enstaka väderhändelser inte säkert  
kan kopplas till klimatförändringar,  
så stämmer årets hetta överens med 
hur den globala temperaturökningen 
kan se ut.

– Sommaren blev en påminnelse. Vi 
behöver konkreta saker att hänga upp 
det abstrakta på. Annars förstår jag att 
människor kan tycka att det är svårt 
att relatera till klimatfrågor. Och det 
gör det ännu mer fantastiskt att det 
finns ett så stort engagemang.

Sverige en förebild
Även när det gäller hur vi ska råda bot 
på klimatförändringar menar Björn-
Ola att det viktigt med konkreta exem-
pel, som utbyggnad av solceller.

– Solceller kommer inte att göra allt, 
men det är något som vi kan relatera 
till, säger han.

Trots att Sverige är ett litet land så 
poängterar Björn-Ola att vi kan spela 
en viktig roll som förebild. Och när vi 
utvecklar lösningar kan vi exportera 

dem, eller hjälpa andra länder att göra 
omställningar. 

– Linköping är ett jätteviktigt exem-
pel. Lyckas Linköping nå målet att bli 
koldioxidneutralt till 2025 så kommer 
det att uppmärksammas runt om i 
världen. Det blir något som andra kan 
ta efter, eller inspireras av och hitta 
lösningar. Jag är väldigt glad att Linkö-
ping har det här ambitiösa målet.

Går att förändra
Tillsammans med en kollega, Victoria 
Wibeck, har Björn-Ola Linnér nyli-
gen skrivit klart manuset till en bok 
som jämför hur människor runt om i 
världen ser på omställningen till ett 
mer hållbart samhälle. Medan Sverige 
har ett stort teknikfokus så säger till 
exempel människor i Fiji att utbildning 
är en viktig nyckel.

– Vi måste förstå varandras perspek-
tiv. Det är roten till en verklig omställ-
ning, säger han.

Att det går att göra stora föränd-
ringar av samhället finns det exempel 
på i historien. Björn-Ola jämför med 
avskaffandet av slaveriet i Storbritan-
nien.

– Slaveriet ansågs vara grundläg-
gande för ekonomin. Det var en själv-
klarhet, ungefär som vårt fossilsam-
hälle. Men på 25 år lyckades man få ett 
politiskt beslut så att slavhandeln blev 
olaglig i hela brittiska imperiet. 25 år 
efter det var slaveriet helt förbjudet.

Kopplar av i trädgården
Björn-Olas främsta motivation i hans 
arbete är att se var lösningarna på värl-
dens klimatproblem kan ligga.

– Jag får också drivkraft efter att ha 
varit i länder som drabbas av extrem-
väder redan idag. Att höra berättelser 
och se exempel på vad som kan hända. 
Men den största inspirationen är att se 
det positiva. 

Även vid sidan av jobbet fyller han 
på med positiv energi, gärna i när-
het till naturen. Familjen är delägare 
i en segelbåt där Björn-Ola kopplar av 
under sommarmånaderna.

– Annars är jag mycket i trädgården. 
Trädgårdsarbete är väldigt rogivande, 
säger han och ler.

 ”Stater 
 kan inte fixa 
Paris-avtalet    
    på egen 
      hand ”

Björn-Ola Linnérs främsta motivation är att se var 
lösningarna på världens klimatproblem kan ligga.

Linköping är Årets stadskärna 
2018. Samarbete mellan kom-
munen och flera aktörer har 
bidragit till utmärkelsen.

”Stadens aktörer har funnit varan-
dra och hjälper varandra med värme, 
omtanke och generositet”. 

Så löd juryns motivering när Linkö-
ping i våras utsågs till Årets stadskärna 
2018. Priset handlar inte om vilken stad 
som har den mysigaste innerstaden, 
utan hur man arbetar för ett attrakti-
vare city.

– Linköping har en välfungerande 
citysamverkan. Det här priset är en 
bekräftelse på det, säger Jonas Sjölin, 
chef på Stadsmiljökontoret.

Tillsammans med näringslivsutveck-
lare Marianne Lind representerar han 
Linköpings kommun i Linköping City-
samverkans styrelse.

– Vi som kommun tycker det är vik-
tigt att samarbeta med stadens intres-
senter när det gäller stadsutveckling. 
Allt vi gör i innerstaden sker i dialog 
med näringslivet, fastighetsägare och i 
vissa fall även boende. Vi måste känna 
att vi äger staden tillsammans, säger 
Jonas Sjölin.

Även David Nilson, vd på Citysam-
verkan/Linköpings innersta, ser sam-
arbetet mellan kommunen och övriga 
parter som en viktig förutsättning för 
ett attraktivare centrum.

– Utan det här samarbetet skulle det 
inte gå att lägga lika mycket pengar på 
att utveckla centrum.

Byggnationen av Hospitalstorget och 
Farbror Melins torg är exempel där sam-
verkan mellan kommunen, näringslivet 
och fastighetsägare har varit viktig. 

Fungerande arbetssätt
Genom att samarbeta, och därmed dela 
på kostnaderna, har man kunnat satsa 
mer på attraktivitet och tillgänglighet, 

vilket gynnar både besöksnäringen, 
butiksförsäljningen och fastigheternas 
värde, menar David Nilson.

– För innerstaden och dess aktörer är 
det därför väldigt betydande att kom-
munen vill samarbeta på det här sättet. 
 
Varför har Linköping lyckats så bra 
när det gäller citysamverkan? 

– Vi har helt enkelt hittat ett fung-
erande arbetssätt där vi hjälps åt med 
stadsomvandlingen och där det finns 
ett engagemang för att utveckla inner-
staden, säger David Nilson.

Utmärkelsen Årets stadskärna kom-
mer att uppmärksammas på olika sätt 
under året. Hur vill Marianne Lind och 
Jonas Sjölin i dagsläget inte avslöja, mer 
än att det blir en del jippon när Linkö-
ping i maj är värdstad då nästa stads-
kärna ska utses.

– Vi räknar med ungefär 800 gäster. 
Det här priset sätter Linköping på kar-
tan, säger Marianne Lind.

TEXT EMMILIE ENGSTRÖM

”Vi äger staden tillsammans”

Byggnationen av Hospitalstorget är ett bra 
exempel där kommunen, näringslivet, fastighets-
ägare och boende tillsammans skapade en 
attraktiv mötesplats i city, menar Jonas Sjölin 
och Marianne Lind. 
Foto: Emmilie Engström

David Nilson, vd på Citysamverkan/
Linköpings innersta. 
Foto: Josef Alin
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Ryds föräldraförening fick i 
september Stångåstadens 
trygghetsstipendium ”Årets 
Tryggve”.

Organisationen tilldelas stipendiet 
för sitt arbete med nattvandringar i 
Ryd. Genom sina insatser bidrar de till 
att skapa relationer, föra dialog med 
ungdomar och bygga broar mellan 
invånarna. Allt med målet att alla ska 
känna sig trygga och inkluderade i Ryd.

Priset delades traditionsenligt ut på 
Tryggve-dagen i september. Linköpings 
dåvarande borgmästare Helena Balt-
hammar och Stångåstadens vd Fredrik 
Törnqvist delade ut priset i stadshuset.

– Vi vill verkligen tacka för allt stöd, 
det hjälper oss att kunna fortsätta göra 
ett bra jobb. Vi vill arbeta för att skapa 
trygghet och säkerhet i Ryd. Det gör vi 
genom att skapa relationer med ung-
domarna och hjälpa och vägleda dem 
på olika sätt, säger Abdirahman Haji 
Ismail, ordförande i Ryds föräldraför-

ening som tog emot stipendiet tillsam-
mans med Nuro Hassan Mohamed.

Stångåstadens trygghetsstipendium 
”Årets Tryggve” inrättades 2001 för att 
uppmärksamma och stimulera goda 
insatser som bidrar till att skapa trygga 
hem och bostadsområden. 

– En grund för ett bra trygghetsarbete 
är att det finns engagerade människor, 
eldsjälar, som tar initiativ och är uthål-
liga i arbetet med att förbättra bostads-

områden. De här eldsjälarna vill vi 
lyfta fram lite extra. Det är viktigt att 
visa upp alla bra initiativ som tas och 
att sprida goda exempel till andra stads-
delar, säger Fredrik Törnqvist, vd på 
Stångåstaden.

Priset delas ut av Stångåstaden men 
även representanter från Linköpings 
kommun, polisen, räddningstjänsten 
och Hyresgästföreningen i Östergötland 
står bakom priset. 

Har du eller någon du kän-
ner svårt att läsa tryckt text? 
Nu gör stadsbiblioteket en 
besökskampanj för att upp-
märksamma att alla kan läsa.

A
nna Fahlbeck och Kristina 
Lundwall från Linköpings 
stadsbibliotek besöker just nu 
arbetsplatser, föreningar, sko-
lor och andra sammanhang 

för att berätta att alla kan läsa på olika 
sätt. Satsningen pågår till och med 
våren 2019.

Det finns många möjligheter att 
upptäcka. Biblioteket har till exempel 
böcker med stor stil, böcker och tid-

ningar med lättare text och böcker med 
tecken som stöd. Det går också att läsa 
med öronen på olika sätt, till exempel 
genom att använda appen Legimus. 
Den som är intresserad kan boka tid 
med biblioteket för att få hjälp med 
appen.

Tillgängliga medier
Huvudbiblioteket har en egen avdel-
ning för så kallade tillgängliga medier. 
Den syns tydligt genom skylten ”Läsa 
på olika sätt” som sitter på en stor grön 
vägg. Under skylten finns hyllor med 
till exempel talböcker, lättlästa böcker 
och punktskrift. En del av hyllorna är 
markerade med skylten ”Ny i Sverige” 
och riktar sig till personer som vill lära 
sig svenska. På avdelningen finns också 

sittplatser och ett rum för högläsning 
och samtalsgrupper. Strax intill ligger 
informationsdisken så att besökare lätt 
kan få hjälp. Det finns även tillgängliga 
medier på alla andra bibliotek i Linkö-
ping.

Om du är intresserad av att boka ett 
besök från Linköpings stadsbibliotek 
till en arbetsplats, förening eller någon 
annan grupp så är du välkommen att 
kontakta Anna Fahlbeck eller Kristina 
Lundwall. Deras e-postadresser är anna.
fahlbeck(at)linkoping.se och kristina.
lundwall(at)linkoping.se. Ersätt (at) 
med @ när du skickar e-post.

Mer information om att läsa på olika 
sätt hittar på webbplatsen www.linko-
ping.se/bibliotek. Välj rubriken ”Läsa 
på olika sätt”.

D
en gamla tegelbyggnaden 
Skylten vid resecentrum 
i Linköping är för många 
förknippad med replokaler 
och konserter för ungdo-
mar. Åtskilliga band har 

fyllt huset med gitarriff, basgångar och 
trumsolon genom åren. Så kommer det 
att vara också i fortsättningen. Men nu 
får även andra kreativa uttryck – till 
exempel dans och konst – mer plats i 
lokalerna. Linköpings kommun som 
hyr fastigheten av Sankt Kors ska driva 
verksamheten som ett kulturcenter för 
alla åldrar.

– Nu innefattar Skylten dessutom 
hela kvarteret med sina tre byggnader, 

säger Sanna Rooth, som är kommunens 
kulturutvecklare för Skylten.

I ett av husen har konstnärsfören-
ingen Alka flera av sina ateljéer. I en 
annan byggnad har Linköpings kom-
muns nya enhet Kulturscener och 
ungdom sitt kontor. Det finns också 
förslag om att skapa ett filmcentrum i 
kvarteret.

Förbättrad standard
Själva renoveringen har varit koncen-
trerad till det ursprungliga Skylten-
huset. Inför omdaningen pågick en 
dialog med olika kulturaktörer om 
vilka behov som byggnaden behövde 
uppfylla. 

– Renoveringen har förbättrat stan-
darden, säkerheten och tillgänglig-
heten, men med respekt för husets 
ursprungliga karaktär. Det har ju varit 
många verksamheter där under åren, 
till exempel en skyltfabrik, säger Sanna 
Rooth.

Den nya inriktningen ger bland 
annat möjligheter för ungdomar som 
var aktiva på det nu nedlagda Elsas hus 
att istället komma till Skylten.

Spännande vision
Sanna Rooth tror att tidigare Skylten-
besökare kommer att känna igen sig 
när de kommer dit, även om lokalerna 
nu är uppgraderade och fräschare. Men 
på andra sätt tror hon att de upptäcker 
något helt nytt.

– Det finns ju en stark bild av Skylten 
som ett ungdomsställe eller ett renodlat 
konsertställe. Nu kommer det att vara 
bredare. Fast jag tror att människor 
tycker att visionen om ett kulturcen-
trum är spännande. Och jag hoppas 
att många har lust att vara med och 
utveckla Skylten.

TEXT OCH FOTO  PER CONNING

Mer än musik 
i nya Skylten

De fick årets Tryggve

Efter en stor renovering har Skyltens verksamhet åter dragit 
igång. Men nu är inriktningen bredare än tidigare och ska locka 
Linköpingsbor i alla åldrar.

Vill du veta mer?
På webbplatsen www.linkoping.se/
skylten hittar du mer information om 
Skylten.

!

– Jag hoppas att många har lust att vara med och utveckla Skylten, säger kulturutvecklare Sanna Rooth.

Många möjligheter att läsa

Fredrik Törnqvist, vd 
Stångåstaden, Nuro 
Hassan Mohamed och 
Abdirahman Haji Ismail, 
båda från Ryds föräld-
raförening, samt Helena 
Balthammar, Linköpings 
förra borgmästare.

Foto: Lasse Hejdenberg
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Linköpings kommun får ett nytt styre de kommande fyra åren. Allians för Linköping, 
som består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, blev  
i valet det största blocket med majoritet i nämnder och styrelser.

I sitt politiska program för de 
kommande fyra åren framhåller 
Allians för Linköping att de sät-
ter människan före systemet. 
Alla ska ha likvärdiga möjlig-
heter att utveckla sina förmå-
gor och att forma sina liv efter 
egna drömmar.

 
e fyra partierna pekar på att 
Linköpings kommun står inför 
stora utmaningar framöver. 
Det ställer större krav på styr-

ning och uppföljning av till exempel 
resurser och resultat i kommunens 
verksamheter. Det ställer också krav på 
prioriteringar, effektivisering och för-
nyelse av verksamheterna. Invånarnas 
skattemedel ska hanteras med respekt 
och investeras där de gör mest nytta för 
medborgarna. 

Alliansen framhåller även att deras 
politik fokuserar på ordning och reda i 
kommunens finanser. Då blir det möj-
ligt att göra satsningar för att stärka och 
utveckla välfärdens kärnverksamheter.

En viktig fråga är också att förbättra 
företagsklimatet. Alliansen vill till exem-
pel förenkla kommunens upphandlingar 

och ta fram en servicegaranti. 
Ett annat område är omsorgen, där 

partierna bland annat vill göra äldre-
omsorgen mer jämlik och satsa på mat 
som lagas lokalt på äldreboenden.

Bryta utanförskap
Niklas Borg (M) lyfter fram att det finns 
områden i Linköping med omfattande 
segregation, social oro och utanför-
skap. Många har svårt att konkurrera på 
dagens arbetsmarknad och att klara sin 
egen försörjning.

– Detta utanförskap måste brytas 
innan kostnaderna blir så höga att 
resurserna inte räcker till att leverera 
den höga nivå på barnomsorg, skola 
och äldreomsorg som Linköpingsborna 
förväntar sig, säger han. 

Miljö- och klimatarbetet är också en 
prioriterad fråga för Alliansen. Muhar-
rem Demirok (C) säger att deras mål är 
att all energi som konsumeras i kom-
munen ska vara förnyelsebar. De vill 
också se försök med koldioxidlagring. 

– Vi ska arbeta mot att Linköping blir 
koldioxidneutralt 2025 och att Lin-
köping blir en av Sveriges allra bästa 
klimatkommuner, säger han.

Mentorer avlastar lärare
När det gäller utvecklingen av skolan 
menar Åsa Wennergren (L) att en fram-

gångsrik skola förutsätter att läraryr-
ket är attraktivt och att skolledare kan 
utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap.

– Lärarnas arbetsmiljö ska förbättras 
genom att vi bland annat anställer hel-
tidsmentorer som avlastar lärarna och 
ger dem tid och möjlighet att göra det 
de är bäst på, att undervisa eleverna. 
Rektorer och förskolechefer ska avlastas 
från deras administrativa uppgifter för 
att kunna fokusera på det pedagogiska 
ledarskapet och leda sin verksamhet 
mot en ökad måluppfyllelse, säger hon. 

Sara Skyttedal (KD) betonar att ett 
starkare Linköping börjar med stabila 
offentliga finanser.

– Linköpings kommun ska drivas 
med hög effektivitet och med respekt 
för skattebetalarnas pengar. Vi kommer 
göra kraftiga omprioriteringar i kom-
munsektorn till förmån för kärnverk-
samheterna. Genom att konsekvent 
sätta människan före systemet vill vi 
säkra rätt fokus för Linköping, säger 
hon.

De senaste fyra åren har 
Linköpings kommun 
styrts av Koalition för 
Linköping, det vill 
säga Socialdemokra-

terna, Miljöpartiet och Libera-
lerna. Efter kommunvalet i sep-
tember anslöt sig Liberalerna till 
Moderaterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna. Tillsammans 

fick de fyra partierna 39 man-
dat i kommunfullmäktige. Varje 
mandat motsvarar en ledamot i 
fullmäktige, som är kommunens 
högsta beslutande församling. 

Eftersom det finns totalt 79 mandat 
kommer Allians för Linköping att styra 
i minoritet i fullmäktige. Däremot har 
Allians för Linköping majoritet i sty-
relser och nämnder, som också fattar 
många beslut.

Nytt ledarskap
Valresultatet visar att Moderaterna blev 
det största partiet inom Allians för Lin-
köping med sina 18 mandat. Tidigare 
hade partiet 20 mandat.

– Det känns mycket bra att vi nu kan 
presentera ett nytt ledarskap för Lin-
köping och därmed bli Sveriges största 
kommun med ett rent Alliansstyre. Jag 

ser fram emot att utveckla Linköping 
under mandatperioden tillsammans 
med övriga Allianspartier, säger grupp-
ledaren Niklas Borg (M).

Centerpartiet fick åtta mandat i 
kommunvalet. Därmed ökade partiet 
från sina tidigare sex mandat. Partiets 
gruppledare Muharrem Demirok (C) 
säger att det har varit roligt att disku-
tera Linköpings framtidsfrågor med de 
andra Allianspartierna efter valet. Han 
framhåller att de har en gemensam syn 
på mycket.

– Därför har vi varit ganska eniga om 
hur saker ska lösas.

Liberalerna fick sju mandat, en 

ökning med ett mandat. Även grupple-
daren Åsa Wennergren (L) lyfter fram 
den gemensamma värdegrunden och 
den gemensamma sakpolitiken inom 
Alliansen.

– Nu brinner vi för att ta tag i frå-
gorna och jobba framåt, säger hon.

Kristdemokraterna ökade från fyra 
till sex mandat. Gruppledaren Sara 
Skyttedal (KD) pekar på att Allians för 
Linköping har fått ett starkt mandat av 
väljarna.

– Det känns jättekul att vi kommer 
att ta ansvar för Linköping tillsam-
mans, säger hon.

Vill du veta mer?
På www.linkoping.se kan du läsa 
Allians för Linköpings politiska 
program i sin helhet.

!

”Människan före systemet”

DNytt styre för Linköping
Från vänster Åsa Wennergren (L), Muharrem Demirok (C), Niklas Borg (M) och Sara Skyttedal (KD).
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Centerpartiet initierade ar-
betet med att göra Linköping 
koldioxidneutralt till 2025. 

Arbetet har inte fortskridit i 
den takt det hade behövt göra, 
vilket har gjort målet svårt att 
nå, men inte omöjligt. För att 
lyckas med denna oerhört tuffa 
ambitionsnivå måste energief-
fektiviseringen nu ta ordentlig 
fart. Vi vill se över möjligheterna 
till minusutsläpp genom koldi-
oxidlagring av biomassa för att 
kunna nå målet om koldioxid-
neutralitet 2025. Centerpartiet 
vill även att den fossila energin 

ska fasas ut och att Linköping 
ska ha som mål att producera 
minst lika mycket el från för-
nybara och återvunna material 
som vi konsumerar. 
Över 20 000 personer bor på 
landsbygden i vår kommun. 
Därför behöver hela kommunen 
utvecklas. Då behöver också 
inflytandet över byggande 
och företagande anpassas 
efter lokala behov. Att bygga i 
strandnära lägen är ett sätt att 
utveckla landsbygden. Vi tror 
att det är möjligt att skapa en 
positiv utveckling i hela kom-
munen samtidigt som känsliga 
stränder skyddas och goda 
livsvillkor för djur och växter 
bevaras.

För Moderaterna är den 
viktigaste frågan att minska 
segregationen och utanför-
skapet i Linköping. På så sätt 
säkerställer vi resurserna till 
välfärdens kärna. 

Varje krona som går till bidrag 
är en krona som istället hade 
kunnat gå till skolan, polisen, 
vården eller omsorgen. Alla 
som kan arbeta måste få chans 
till ett jobb. Därför behöver 
jobben bli fler, och vägarna till 
jobben bli enklare. 
Nya arbetstillfällen skapas 
genom levande och välmående 

företag och därför har kommu-
nen en skyldighet att värna ett 
gott företagsklimat. Då spelar 
det roll vad man som politiker 
har för grundläggande syn på 
företagare och på företagande. 
Linköping behöver därför en 
politisk ledning med engage-
mang för företagarens vardag, 
både i medgång och i motgång.
Den välfärd som betalas med 
våra gemensamma resurser 
ska präglas av valfrihet, hög 
kvalitet och finnas tillgänglig för 
alla som behöver den. Genom 
att öka andelen äldreboenden 
där maten tillagas på plats 
av utbildad personal vill vi 
exempelvis höja kvaliteten inom 
äldreomsorgen. 

En lyckad skolgång är våra 
barns viktigaste redskap 
för att växa och kunna fatta 
självständiga beslut samtidigt 
som det är den bästa försäk-
ringen mot utanförskap. 

En skola som levererar utbild-
ning av god kvalitet är en 
förutsättning för att alla elever 
ska få möjligheten att lyckas. 
För att nå dit ska Linköpings 
skolor präglas av studiero i alla 
klassrum samt en god arbets-
miljö och för att nå dit krävs en 
tydlig politisk riktning och vilja 
långsiktigt.

För att fler skall vilja utbilda 
sig till lärare och få utbildade 
lärare att stanna kvar i yrket 
behöver vi säkerställa att vi är 
en attraktiv arbetsgivare både 
vad gäller arbetsmiljö men även 
att vi ligger i framkant inom 
skolutveckling. Genom förbätt-
rad arbetsmiljö och högre löner 
stärker vi läraryrket i Linköping. 
Med heltidsmentorer ser vi till 
att avlasta lärarna och ger dem 
tid och möjlighet att göra det 
de är bäst på, att undervisa 
eleverna. Så säkerställer vi att 
Linköpings skolor är en bra 
arbetsplats.

Socialdemokraterna
Kristina Edlund 

Moderaterna
Niklas Borg

Kristdemokraterna fokuserar 
på ordning och reda i kom-
munens finanser för att kunna 
möjliggöra satsningar för att 
stärka och utveckla välfär-
dens kärnverksamheter. 

Detta gör vi genom att flytta 
ekonomiska resurser från de 
centrala förvaltningarna och ut i 
verksamheterna. När skattekro-
norna används mer effektivt 
och bättre prioriterat kan 
invånarna i Linköpings kom-
mun få ut mer per investerad 
skattekrona. Det innebär bättre 
skolor, äldreboendeplatser 

och annat väsentligt.
En god kommunal ekonomi 
grundar sig i ett långsiktigt 
tänkande där intäkter och 
kostnader är i balans över 
åren. Vi höjer inte skatten utan 
istället vill vi att fler bidrar till 
skattekassan genom att jobba, 
då kan skattetrycket på den 
enskilda människan minska. 
Höjda skatter och krångliga 
regler får inte strypa tillväxt och 
företagande. Vår övertygelse 
är att fler behöver gå till jobbet 
och färre gå på bidrag. Varje 
skattekrona ska satsas där den 
gör mest nytta, därför kommer 
Kristdemokraterna fortsätta 
att förespråka god hushållning 
med skattebetalarnas pengar.

Partiernas viktigaste frågor
Ny mandatperiod

Sverigedemokraterna Linkö-
pings fyra viktigaste fokus-
områden att arbeta med är 
följande:

Trafik och infrastruktur - vi 
vill öka framkomligheten för 
samtliga trafikslag i Linköpings 
tätort, vilket är bra såväl för 
enskilda som exempelvis för ci-
tyhandeln. Äldrefrågor - handlar 
i grund och botten om en trygg 
och god ålderdom där resurser 
ska säkras för att alla äldre ska 
få sina behov tillgodosedda 
där kvalitet ska vara i fokus 
oavsett aktör. Trygghet - är för 

oss en nödvändighet för att 
människor ska vara fria, och en 
viktig fråga för oss på området 
är exempelvis att motverka det 
hitresta tiggeriet. Invandring 
och sammanhållning - där vi 
kommunalt inte ska nedprio-
ritera välfärdens kärna för ge-
nomföra den helt misslyckade 
nationella migrationspolitiken. 
Sverigedemokraterna kan den 
kommande mandatperioden 
säkerställa att våra väljares 
intresse efterföljs på bästa sätt 
genom den vågmästarroll som 
vi har i kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet vill att  
Linköping blir en mer jämlik 
kommun där alla får samma 
chanser att klara skolan och 
uppfylla sina drömmar. Då 
måste vi börja med barnen. 

Vi satsar på att fler barn ska 
få gå mer i förskolan. Genom 
att lägga pengar på att minska 
barngrupperna, anställa mer 
personal och förbättra lokaler 
och utomhusmiljön vill vi göra 
Linköpings förskolor till en 
fantastisk arbetsplats för både 
barn och personal. Vi vill också 
att barn med föräldrar som sak-

nar jobb ska få en plats på fri-
tidshem. En aktiv fritid är viktigt 
för barns utveckling. Vi i Vän-
sterpartiet anser att Linköpings 
kommun ska vara ett föredöme 
som arbetsgivare. De anställda 
är kommunens främsta resurs. 
Det ska vara en självklarhet 
att kommunen erbjuder löner 
som går att leva på, trygga 
anställningsvillkor, möjligheten 
att påverka och utvecklas i sitt 
arbete.  Vänsterpartiet tycker 
att miljöarbetet i Linköping går 
för långsamt. Därför satsar vi 
på en mer cirkulär ekonomi, att 
bryta köttnormen och minskad 
biltrafik i staden.

Vi behöver förbättra äld-
reomsorgen i Linköpings 
kommun. 

Vi måste få in mer utbildad 
personal och framförallt höja 
yrkets status. Annars kommer 
dagens personalbrist förvär-
ras. Det är också viktigt att 
Linköpingsbornas skattepengar 
går tillbaka till äldreomsor-
gen i stället för att bli vinster i 
välfärdsbolag. För mig handlar 
det om trygghet. Antalet äldre 
kommer öka dramatiskt kom-
mande år, och därför behöver 
vi fylla på med boendeformer 

som är särskilt anpassade till 
äldres behov. Antalet barn och 
unga kommer också öka de 
kommande åren. Vi behöver 
bygga fler förskolor, skolor och 
jobba för att fler söker sig till 
att bli lärare, barnskötare och 
förskolelärare. Till sist vill jag 
säga att vi måste växla upp 
vårt miljöarbete. Klimatet är en 
ödesfråga som handlar om våra 
barns framtid.

Barnen och deras framtid 
är den viktigaste frågan för 
Miljöpartiet. 

Alla barn i Linköping ska ha 
bra uppväxtvillkor, oavsett 
bakgrund och var de bor. 
Miljöpartiet vill ha fler vuxna i 
skolan och stärka elevhälsan. 
Den psykiska ohälsan hos unga 
måste få mer uppmärksamhet 
och mer resurser. För att före-
bygga ohälsa behöver skolorna 
jobba mer med inkludering och 
allas lika värde. Vi vill också att 
alla barn ska ha rätt att vara 
på fritids, även om föräldrarna 

är sjuka eller arbetslösa, för 
att inte bygga ett utanförskap. 
Förskolor och skolor ska vara 
giftfria. Det är vårt ansvar att ta 
hand om naturen och den värld 
vi lämnar över till kommande 
generationer. Vi vill att Linkö-
ping ska gå i täten i klimatarbe-
tet och göra det lättare att leva 
klimatsmart. Maten som köps 
in till kommunen ska vara eko-
logisk eller närproducerad, eller 
både och. Miljöpartiet vill ha 
mer grönska i innerstaden och 
bilda fler naturreservat i kom-
munen. Dessutom vill vi rusta 
upp Ryds motionscentrum och 
verka för att fler får tillgång till 
meningsfulla fritidsaktiviteter.

Centerpartiet
Muharrem Demirok 

Sverigedemokraterna
Klas Ahlberg

Kristdemokraterna
Sara Skyttedal 

Vänsterpartiet
Jessica Eek

Mandatperioden 2019–2022 styrs  
Linköpings kommun av Allians för Linköping, 

som består av Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraterna. 

Liberalerna
Åsa Wennergren 

Miljöpartiet
Rebecka Hovenberg 
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I september passerade antalet invånare i 
Linköpings kommun 160 000 personer.
   – Vi har ett positivt födelsenetto hittills 
under året på ungefär 420 personer och 
ett summerat flyttningsöverskott på cirka 
1070 personer, sa då Jimmy Lindahl, 

statistikchef på Linköpings kommun.
   Befolkningen växer just nu mest i 
stadsdelar med mycket nybyggnation, 
som Vasastaden, Vallastaden, Hjulsbro, 
Harvestad och Garnisonen, men även i 
innerstaden och Skäggetorp.

   – Folkmängden i kommunen ökar som 
alltid snabbt under sensommaren och 
inledningen av hösten, då vi har stor in-
flyttning av nya studenter till universitetet, 
säger Jimmy Lindahl.

Kommunen har startat ett nytt 
projekt för att hjälpa nyanlända 
att hitta en långsiktig bostad. 
Nu efterlyses privatpersoner 
som har ett rum, lägenhet eller 
hus att hyra ut.

 
I stora delar av Sverige, däribland Lin-
köping, råder det bostadsbrist. Särskilt 
svårt att hitta boende är det för nyan-
lända.

– Jag har själv flyttat runt mycket, 
i Sverige och utomlands, och vet hur 
svårt det är att hitta ett boende. Om 
man kommer som ny till Sverige, inte 
står med i några bostadsköer och inte 
känner sig helt bekväm med språket är 
det ännu tuffare, säger Malin Karlsson, 
projektledare för Öppen dörr.

Det är viktigt att personer, som till 
exempel har flytt till Sverige på grund 
av förföljelse, förtryck eller krig, får en 
trygg tillvaro, menar Malin Karlsson.

– Vi söker därför bostadskontrakt som 
helst sträcker sig under minst ett år. På 

så sätt hinner familjen eller individen 
att landa och komma in i sin nya var-
dag, vilket skapar trygghet.

Anmäla intresse
Förutom att det helst ska vara kontrakt 
på ett år måste bostaden även ha en 
skälig hyra och vara i beboligt skick. 
På kommunens hemsida kan privat-
personer som vill hyra ut fylla i en 
intresseanmälan. Därefter tar Malin 
Karlsson kontakt med hyresvärden 
för att titta på den aktuella bostaden, 
som sedan matchas med potentiella 
hyresgäster.

– Kommunens roll är främst att 
förmedla kontakt mellan nyanlända 
och privatpersoner som vill hyra ut 
ett boende. Genom projektet Öppen 
dörr vill vi stötta de som tycker att 
uthyrningsprocessen är komplicerad. 
Vi hjälper även till att ta fram kon-
traktsförslag och ger hyresgästen en 
ordentlig introduktion till boendet för 
att förklara ordningsregler. Syftet med 
Öppen dörr är att vi ska finnas där för 
både hyresvärd och hyresgäst genom 
hela uthyrningsprocessen, säger Malin 
Karlsson.

Vad betyder det att vara klimatsmart? Vad kan Linköpingsborna göra? Vad gör kommunen, dess 
bolag och det lokala näringslivet? Många av svaren finns på webbportalen Klimatsmart Linköping. 

P
å adressen linkoping.se/
klimatsmart-linkoping finns 
portalen som vänder sig till 
alla som bor och verkar i 
kommunen. Den ska bli hela 

Linköpings portal, en samlingsplats om 
klimatet som ska bidra till engagemang 
och visa alla de aktiviteter och projekt 

som genomförs och som är på gång. 
Att Linköpingsborna bidrar genom att 
sänka sina utsläpp är en förutsättning 
för att nå målet att Linköping ska bli 
koldioxidneutralt till 2025.

Sajten kommer att byggas på med  
fler goda exempel och smarta tips.  
Även andra aktörer är välkomna att 

synas och bidra, till exempel ideella 
organisationer och privata miljöhjältar.

På Klimatsmart Linköping går det 
bland annat att ta del av cykelpend-
landets alla fördelar, hur det går till att 
skaffa solceller och vad Tekniska verken 
gör med avfallet.

Ny klimatsmart webbplats

Öppen dörr  
hjälper nyanlända

TEXT OCH FOTO  EMMILIE ENGSTRÖM

Malin Karlsson hoppas att fler privatpersoner ska 
öppna sina dörrar för nyanlända. 

Har du ett boende  
att hyra ut?

På www.linkoping.se/oppen-dorr hittar 
du mer information och intressean-
mälan. Det går också bra att mejla till 
oppen-dorr(at)linkoping.se. Ersätt (at) 
med @ när du skickar e-post.

!

Nu över 160 000 invånare

Anhörigcenter finns till för dig som 
hjälper och vårdar en familjemedlem eller 
vän som är sjuk eller har en funktions-
nedsättning. Eftersom det ibland kan 
kännas tungt att vara den som hjälper 
kan Anhörigcenter erbjuda stöd. Genom 
verksamheten finns det även möjlighet att 
få kontakt med andra i liknande situation. 
   Anhörigcenter erbjuder bland annat en-
skilda stödsamtal, samtals- eller intresse-
grupper, kaféverksamhet, taktil massage, 
avkoppling i massagestol, föreläsningar 
och information. För vissa aktiviteter får 
du betala ett självkostnadspris.
   Verksamheten drivs av Linköpings 
kommuns utförarorganisation Leanlink. 
Anhörigcenter ligger på Brigadgatan 14 A. 
Telefon: 013-26 31 95, 013-26 31 57. Du 
hittar mer information på webbplatsen 
www.linkoping.se/leanlink/anhorigcenter

Anhörig- 
center
ger stöd

Nytt vårdboende på gång
Just nu byggs ett helt nytt vårdboende i 
Vallastaden. Vårdboendet öppnar våren 
2019 och är en del i en utbyggnadsplan 
som ska möta invånarnas behov. Boendet 
riktar sig till personer med demens-
sjukdom eftersom det är där behovet är 
störst. 
   En av avdelningarna har inriktning mot 
yngre personer med demenssjukdom, 
upp till 70 år. Dessutom kommer det att 

finnas en dagverksamhet för personer 
med demenssjukdom som fortfarande 
bor hemma. Det nya boendet får mo-
derna utrymmen och är uppdelat på 60 
lägenheter. Målet är att de boende kan 
fortsätta vara så aktiva och självständiga 
så länge som de orkar eller kan. Den 
kommunala utföraren Leanlink har fått i 
uppdrag att bedriva verksamheten. 

Det nya vårdboendet vänder sig till personer med demenssjukdom.                  Bild: Lejonfastigheter

uppfördes byggnaden som idag är Linköpings stadshus. Från början var den 

ett skolhus för Linköpings Högre Elementarläroverk. På kommunens webbplats 

linkoping.se hittar du mer fakta om Linköping.1864
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Datum för 
sammanträden

Bygg- och miljönämnden
22/11

Samhällsbyggnads-
nämnden
21/11

Äldrenämnden
29/11

Omsorgsnämnden
28/11

Bildningsnämnden
22/11

Kultur- och fritids-
nämnden
22/11

Kommunfullmäktige
4/12

Kommunstyrelsen  
13/11, 20/11, 27/11

Barn- och ungdoms-
nämnden 
22/11

Här hittar du sammanträdesda-
tum 2018 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och några av 
nämnderna.  
På www.linkoping.se hittar du 
mer information i samband med 
respektive sammanträde.

Program: linkoping.se/globalalinkoping

10-24
NOVEMBER

Global
utveckling,

minskad
fattigdom

– tema FRIHET!

Vi skapar bra dagar tillsammans.

Vill du vara med?

www.leanlink.se/timanstallning

Vi vässar inte bara pennorna utan 
våra kunskaper också!

Studieresultaten ökar i kommunens skolor.
Ett kvitto på att vi är på rätt väg när det gäller att ge 
våra unga ännu större valmöjligheter och alternativ 
i framtiden.

Vi finns till  
#förvarjebarn och #förvarjeelev.

B
ygget av Lejonpannan, 
omställningen till kol- och 
fossiloljefri el- och värme-
produktion och satsningen 
på flytande biogas är några 

exempel på Tekniska verkens arbete att 
förse regionen med återvunnen och 
förnyelsebar energi. Vindkraft kommer 
tillsammans med vattenkraft och kraft-
värme att spela en viktig roll i Tekniska 
verkens elproduktion.

– Satsningen på vindkraft ligger helt i 
linje med vår strategi och vision om att 
bli världens mest resurseffektiva region, 
säger Mile Elez, teknisk direktör på 
Tekniska verken och affärsområdeschef 
Flödande Energi.

– Vår ambition är att fasa ut kol och 

fossilolja i el-och värmeproduktionen, 
och istället använda oss av förnybara 
och återvunna energikällor. De tidigare 
satsningarna inom kraftvärme och vat-
tenkraft kommer att förstärkas genom 
investeringen i vindkraft. 

Tekniska verken framhåller att tek-
nikutveckling, marknadskrafter och 
politiska långsiktiga mål inom energi-
området gör att satsningar i vindkraft 
idag har bättre förutsättningar än för 
bara några år sedan.

Vindkraftsparken kommer att byg-
gas i Sunne i Värmland, där det råder 
gynnsamma vindförhållanden. Sats-
ningen i Sunne är det första stora pro-
jekt Tekniska verken gör när det gäller 
vindkraft.

Satsning på vindkraft
Det kommunägda bolaget Tekniska verken gör nu en satsning på vindkraft. Det är en del i arbetet 
för att Linköping ska vara koldioxidneutralt 2025.

All vägledning  
på ett ställe

 
Välkommen till Medborgarkontoret

Vi hjälper dig att hitta rätt 

i samhället

• 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,  013-20 55 30

Linköpings kommun
linkoping.se/medborgarkontor



INVIGNING - LÖRDAG 1 DECEMBER 
Stora torget 16:00

Kom och inspireras! Ljusdesigner Charlotta 
Mattsson föreläser om ljussättning i hemmet, 
med stil och energi i fokus. 
Välkommen till Huvudbibliotekets hörsal (Östgötagatan 5)  
20 november kl. 18:00 – ca 20:00. Kostnadsfritt.  
Vi bjuder på kaffe. 

Energi- och klimatrådgivarna, kostnadsfri och opartisk service.  
Tlf: 013-20 64 00   energi@linkoping.se

Linkoping.se/energi

Är du trött  
på höstmörkret?  Gamla Linköpings 

 julmarknad
1-2 & 8-9 december kl 11-16

Äkta julstämning för hela familjen!

www.gamlalinkoping.info • 013-12 11 10


