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Tema idrott

Dataspel i Ebbepark

Hon brinner
för naturen
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Ledare
Idrotten ger gemenskap

INNEHÅLL

Idrott har en samlande roll och kan ge vänner för livet. Några av
utövarna går vidare till elitsatsningar och några fortsätter med Korpen upp i hög ålder. Jag träffade några pensionärer som brukar
träffas och gå på gympa ihop. Det var också en samlande knutpunkt för dem. De träffades, gympade och fikade efteråt. Mysigt!

Sid 5
Balansera mera

Men det kan också vara på blodigt allvar, som när det är sammandrag i fotbollscupen för lagen födda 2011. Mest roligt att spela
fotboll, men också kul när bollen rullar in i mål.

som infann sig efteråt. Men mest av allt glädje över att ha genomfört ett lopp. Medlöpare som hjälpte att peppa varandra fram till
målet, det visar hur idrott ger gemenskap bland utövarna!

Få tips om hur du undviker fallolyckor

Sid 6
Dataspel i Ebbepark

Helena Balthammar (S)

Mötesplats för spelutvecklare

Borgmästare
0725-82 80 69
förnamn.efternamn@linkoping.se

Sid 10
Arkitekttävling avgjord

Linköping har många framgångsrika idrottare och många utövare i
alla åldrar. Idrott är viktigt för hälsan och välbefinnandet, så det är
viktig att Linköpings kommun fortsätter satsa på idrott och mångfalden. För det finns så många idrotter att utöva; innebandy, drill,
hästsport, volleyboll, fäktning, gymnastik och så vidare.

Trä och glas i Nya Kungsberget

Sid 12
Konst på gator och torg
Upptäck Linköpings offentliga verk

Sid 14
Hon vill rädda
utrotningshotade djur

Många föräldrar är med sina barn i idrottshallarna på kvällar och
helger när det är träning eller match. Det måste finnas platser att
utöva idrotterna på och då kan multihall vara en väg fram där flera
idrotter kan samsas. Linköping satsar på fler hallar som gör det
möjligt för fler barn och unga att utöva sin favoritsport.

Möte med Rebecka Le Moine

Sid 16
Fair Trade Forum till Linköping

Halvmaran genomfördes i våras i Linköping och jag tyckte det var
roligt att springa tillsammans med andra löpare genom Vallaskogen och längs Stångån, för att sedan gå i mål vid Saab arena.
Trötta i benen och träningsvärk är bara förnamnet på den känsla

Fokus på rättvis handel

Sid 17
Nybygge i Skäggetorp
Foto: Oskar Lürén

Så blir Allaktivitetshuset

Sid 18
Tema idrott
Tryck: Sörmlands Printing Solutions AB

Din tidning från Linköpings kommun
Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommunstyrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill
s timulera 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
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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 synskadade 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
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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:
Rebecka Le Moine, en av mottagarna av
Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium
Foto: Göran Billeson

Full fart med roller derby
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Topp fem i ny ranking
Linköping rankas som den
femte starkaste tillväxtkommunen på den svenska fastighetsmarknaden. Det visar en
ranking från branschföretaget

Newsec, som har kartlagt 28
svenska kommuner.
Newsec har rankat Linköpings kommun till 7,3 på en
10-gradig skala, vilket motsva-

rar en utveckling som bedöms
som positiv. Överst på listan
ligger Stockholm, Göteborg,
Uppsala och Solna.
Det som bidrar till Linköpings

placering är faktorer som
befolkningens utbildningsnivå,
universitetets tillväxt och förbättringar av infrastrukturen.

Portal visar
byggplaner
Ebbepark, Eddan och Folkungavallen är bara några av
de områden i Linköping som
kommer att se annorlunda ut
om några år. Nu finns det en
portal på kommunens webb-

plats där du enkelt kan se vilka
stadsutvecklingsprojekt som
är på gång. Du hittar portalen
på adressen www.linkoping.se/
stadsutveckling

Wall of fame
med nya namn
App ger fritidstips till unga
Linköpings kommun har släppt en app för dig som går på högstadiet. Appen är det snabbaste sättet att få reda på hur du får
en rolig fritid!
I appen Ungdomsarenor kan du hitta mötesplatser där du kan
träffa kompisar och vuxna ledare, se öppettider och få tips om
arrangemang där Ungdomsarenor deltar. Du får snabbt koll på
vad som händer genom att prenumerera på push-notiser. För
att ladda ner appen, sök på Ungdomsarenor i App Store och
Google Play.

4 | DIALOG | 03 | 17 | linkoping.se

Jan Gradvall, Hanna Rydman
och Samir Badran är några av
Linköping Wall of fames nya
namn. Wall of fame består av
nu levande personer som har
anknytning till Linköping och
som genom sin gärning inom
näringsliv, forskning, kultur,

48

Så undviker du
fallolyckor
Den 4 oktober är du välkommen till Missionskyrkan för att
få tips om hur du förhindrar
fallolyckor i vardagen.
Balansera mera – tips och råd för att
förhindra fallolyckor i vardagen, är en
nationell kampanj som i år genomförs
den 2–8 oktober. Balansera mera har tre
teman: mat, motion och medicin.
Varje år faller cirka 70 000 personer
och av dem avlider cirka 1000 personer
i sviterna efter fallet. Vad kan man själv
göra för att förhindra fall? Bland de
mest effektiva åtgärderna är styrke- och

balansträning, att
äta näringsriktig och
god mat och se över sitt
medicinintag.
Är du intresserad av att
få mer information om detta
kan du ta del av kampanjen
Balansera mera. I Linköping kommer kampanjen att
uppmärksammas onsdagen 4 oktober
klockan 13.30-16.30 i Missionskyrkan
på Drottninggatan 22. Det är många
olika aktörer som gemensamt sätter
fokus på ämnet genom korta föreläsningar, prova på-övningar, tips på

bra mellanmål med mera.
Ingen föranmälan. Det finns möjlighet att köpa fika. Vissa aktiviteter sker
i mån av plats. Mer information och
program hittar du på www.linkoping.
se/balanseramera eller ring till Medborgarkontoret på telefon 013-20 66 70.

Stort behov av nattvandrare

idrott eller media har gjort
Linköping känt i Sverige.
Urvalet uppdateras av en jury
en gång om året. Du hittar
Wall of fame som en film på
webbplatsen www.linkoping.
se/wall-of-fame

procent av alla människor
som arbetar i Linköpings
tätort pendlar dit. Det betyder att över 30 000 förvärvsarbetande pendlar till
tätorten. Det visar siffror
från Statistik och utredningar i Linköpings kommun.

Vill du vara med och skapa
trygghet bland ungdomar som
rör sig i Linköpings stadsdelar?
Då kan du engagera dig i någon av de
ideella nattvandrargrupperna. Just nu
finns det ett stort behov av nya deltagare. Linköpings kommuns samordnare
Magnus Metander säger att nattvand-

rarnas insats framför allt handlar om
att synas på gatorna. Det har ofta en
lugnande effekt.
– Att vara nattvandrare betyder inte
att du måste ut och gå varje helg. Om
flera deltar kan man turas om. Och
tyngdpunkten ligger ofta på större
helger som valborg eller i samband med
skolavslutning och skolstart.
Magnus säger att det finns möjlighe-

ter till utbildning för nattvandrare, och
att det ofta blir en trevlig gemenskap i
grupperna som är ute och går.
Om du vill få mer information om
nattvandrargrupperna i Linköping är
du välkommen att kontakta Magnus
Metander på telefon 013-20 84 86 eller
e-post magnus.metander(at)linkoping.se
Ersätt (at) med @ när du skickar e-post.
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Hos East Sweden Game finns utrustning för att skapa virtual reality-spel. Här är Carolina Olsson mitt inne i en spelomgång.

HÄR SKAPAS

FRAMTIDENS
DATASPEL
Med framgångar som Minecraft och Candy Crush Saga har svenska dataspelsutvecklare nått en
allt starkare position i världen. Nu är det dags för Linköping att ta en del av kakan. Nyöppnade East
Sweden Games lokaler i Ebbepark ska fungera som en samlingsplats där spelutvecklare och digitala kreatörer kan nå nya höjder.
TEXT PER CONNING FOTO STAFFAN GUSTAVSSON
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Nya idéer på gång. Från vänster syns Jesper Tingvall, Oscar Spaak och Samuel Blomqvist.

E

n mullrande grävskopa
river en av de låga kontorsbyggnaderna längs
Westmansgatan i östra
Valla. Bara betongrester
och grushögar återstår när
tidningen Dialog kommer
på besök till området som tidigare hette
Wahlbecks företagspark. Nu är namnet
Ebbepark och här ska en ny, spännande stadsdel byggas upp. Futuristiska
miljöer ska fyllas med entreprenörskap,
forskning och innovation – men också
med bostäder och ett levande stadsliv.
En satsning som redan har kommit
igång är East Sweden Game. I en ljus

lokal med stora fönster träffar vi Tomas
Ahlström, projektledare, och Carolina
Olsson, community manager.
– Ebbepark ska bli ett centrum för
idéutveckling och startup-kultur. Då
gäller det att titta på vilka branscher vi
vill ha här. Spelbranschen är en av de
mest expansiva branscherna i världen.
I Sverige räknar man med en tillväxt på
40 procent varje år de kommande åren,
säger Tomas Ahlström.

Knyta kontakter
Initiativet till East Sweden Game kommer från det kommunägda fastighetsbolaget Sankt Kors, som arbetar med

förnyelsen av Ebbepark. Tanken är
att spelutvecklarna bland annat ska
kunna hyra arbetsplatser, få coachning,
knyta kontakter och få tillgång till
ett modernt tekniklabb. Den som till
exempel vill bygga ett virtual realityspel kan enkelt använda de VR-prylar
som står redo i ena hörnet av lokalen.
Tomas Ahlström har själv arbetat i
spelbranschen sedan 1990-talet. Han
var bland annat med i den grupp som
för fyra år sedan sålde det egenutvecklade spelet Blocksworld till ett amerikanskt företag. Nu kan hans erfarenheter komma till nytta för andra.
– Jag har rest mycket och har ett ganlinkoping.se | 03 | 17 | DIALOG |
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Genom East
”Sweden
Game
kan vi föra
ihop alla
intresserade

”

jag dammsuger, och det skulle kunna
finnas topplistor där jag kan tävla mot
andra.
Ett annat exempel på gamification är
företaget Lifee, som Tomas själv arbetar
med. Med hjälp av företagets armband
kan barn hålla koll på hur mycket vardagsmotion de får. Sedan kan de tävla
kring detta i spel.

Strax intill Jesper sitter Oscar Spaak.
Han har nyligen startat företaget Stylaero tillsammans med tre kollegor.
Företaget är en avknoppning från universitetet och vill förenkla hur vi styr
datorer i framtiden.
– Vi jobbar främst med familjära
verktyg. Vi har till exempel en pensel
för att måla, eller en leksaksbil för att
spela bilspel. Då vet man hur föremålet
beter sig. East Sweden Game ser vi som
en perfekt möjlighet att sitta bredvid
spelutvecklare, bolla idéer kring spel
och få feedback på vår tekniska lösning.
Vid bordet arbetar också Samuel
Blomqvist. Han tror att East Sweden
Game kan passa bra även för spelutvecklare som ännu inte bestämt sig för
att starta företag.
– De kan komma hit och känna hur
det är att jobba i kontorsmiljö. När de
är beredda kan de ta klivet.
Själv arbetar han just nu med ett så
kallat open world-rollspel.
– Man går ut på äventyr, hittar lite
tempel, dödar lite monster…

Global marknad
Carolina Olsson menar att spelbranschen skiljer sig från många andra

branscher eftersom det snabbt går att
lansera produkterna på en global marknad.
– Då kan behovet av nätverk som East
Sweden Game vara ännu större. Men
mycket av erfarenhetsutbytet bygger
på förtroende. Man behöver lära känna
varandra. Då är det viktigt att det
finns platser att mötas.
Tomas Ahlström och Carolina Olsson
är övertygade om att Linköping som ITstad kan få en blomstrande dataspelsbransch.
– Många studenter från Linköpings
universitet vill arbeta i spelbranschen.
Och många Linköpingsbor sitter och
bygger spel på fritiden eller samtidigt
som de pluggar. Genom East Sweden
Game kan vi föra ihop alla som är
intresserade, säger Tomas.
Även om den tekniska kompetensen
till stor del redan finns här menar Carolina att affärsmässigheten kan behöva
uppmuntras.
– Vi vill hjälpa till med att göra
spelidéer till företag. Och vi vill även
uppmuntra till mångfald inom tekniken. När det gäller spel är intresset stort
hos både killar och tjejer med olika
bakgrund.

!

Vill du veta mer?

På eastswedengame.se hittar du mer information. East Sweden Game är även öppet
en halv dag i veckan för personer som inte
hyr en plats där.
Ordförklaring: Virtual reality (VR), eller
virtuell verklighet, är en datorgenererad
skenvärld i vilken användaren upplever sig
vara och agera. Källa: Ne.se.

Företaget Stylaero vill förenkla hur vi styr datorer.
Det går till exempel att måla med en pensel som
datorn känner av.

Bygga rymdskepp

Samuel Blomqvist arbetar med ett nytt spel.

ska stort kontaktnät. Jag kan inte hjälpa
till så mycket på den tekniska sidan,
däremot när det gäller att hitta kontakter, expertis och vägar ut på marknaden, säger han.
Som community manager bygger
Carolina Olsson upp nätverk mellan
individer hos East Sweden Game. Hon
arbetar också inom spelbranschen, men
kan även bidra med kunskaper från
andra närstående verksamheter. Hon
framhåller att satsningen i Ebbepark
inte bara handlar om ren spelutveckling.
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– Det kan också vara visualiseringsteknik och olika typer av digitala upplevelser. Det finns ett stort intresse från
till exempel bygg- och hälsobranschen
för den här typen av verktyg, säger hon.
Tomas menar att så kallad ”gamification” eller ”spelifiering” är ganska
hett just nu. Det kan innebära att man
använder sig av spelmekanismer utanför den traditionella spelvärlden.
– Jag längtar själv efter en gamifierad
dammsugare, skrattar Tomas.
– Den skulle kunna mäta hur mycket

Vi går runt i East Sweden Games lokal
för att se vad några av spelutvecklarna
håller på med. Vid ett av borden sitter
Jesper Tingvall koncentrerad framför
sin laptop. På skärmen syns grafiska
föremål svischa förbi i en svart rymdmiljö.
Jesper berättar att han är civilingenjör och nu har startat spelföretaget
Catalope Games AB. Han utvecklar ett
spel som heter Scrap Galaxy där spelaren ska bygga rymdskepp att slåss med.
Spelet har tidigare vunnit LiU Game
Awards och nu satsar Jesper på att göra
det kommersiellt.
Han tycker att satsningen på East
Sweden Game är bra. Gemenskapen
och kontakterna mellan spelutvecklarna tycker han är minst lika viktig
som själva lokalen.
– Det har saknats en självklar knutpunkt för detta tidigare. Det här kan
underlätta mycket annat. Vill man
hålla på med spelutveckling så söker
man sig hit.

Projektledare Tomas Ahlström
och community manager Carolina
Olsson i soffhörnan.

linkoping.se | 03 | 17 | DIALOG |
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Bilder: Arkitema Architects

Bättre omsorg
med teknik

Fasad mot Drottningtorget
intill Nya Tanneforsvägen.

Nya Kungsberget
Det blev arkitektbyrån Arkitema som vann arkitekttävlingen för Nya Kungsberget med bidraget
Laterna Magica. Kvarteret ska bland annat innehålla en högstadie- och gymnasieskola, kulturskola
och idrottshallar.

T

otalt 25 bidrag deltog i
arkitekttävlingen om Nya
Kungsberget. Juryn har
bestått av politiker från
Linköpings kommun,
Lejonfastigheter, stadsarkitekten och två arkitekter
från Sveriges arkitekter.
Motiveringen till det segrande bidraget lyder så här: ”Det vinnande förslaget annonseras vackert och inbjudande
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mot Drottningtorget. Med taktilt trä
och glas låter Laterna Magica besökaren
ana ett rikt liv innanför fasaden. Förslaget skapar helt nya stråk och platser i
staden och erbjuder med sin samlande
bottenvåning en unik mötesplats för
kunskap, kultur och idrott”.
Kommunalrådet Jakob Björneke (S)
har varit tävlingsjuryns ordförande:
– Linköping kommer att få ett nytt
stadskvarter där barn och ungdo-

mar kommer att kunna mötas kring
skolverksamhet, kultur och idrott i en
gemensam och helt integrerad anläggning med vackra, levande och inbjudande lokaler.
Nya Kungsberget ska binda samman
innerstaden med den nya stadsdelen
Stångebro och Tannefors. Planen är
att Nya Kungsberget står färdigbyggt
2022-2023, men att inflyttning kan ske
i etapper från 2020.

Satsning på wifi och en ny app
för levnadsberättelser – med
hjälp av modern teknik vill
Linköpings kommun förbättra
äldreomsorgen.

K

ommunen gör nu en satsning på
trådlös nätuppkoppling på sina
äldreboenden. Mikael Sanfridson (S), ordförande i äldrenämnden, säger att det finns ett stort ett
behov av wifi-nät.
– När livet förändras och äldreomsorgens insatser blir aktuella finns det
särskilt stort behov av att kunna kommunicera med vänner och släktingar.
Därför satsar vi nu på att bygga ut wifi
för att göra vår omsorg tryggare för den
enskilde.
Även personalen ska kunna dra nytta

av tekniken. Den ger möjligheter till
ett mer mobilt arbetssätt där medarbetarna har tillgång till information vid
vårdtillfället. Planen är att alla äldrenämndens boenden ska få tillgång till
wifi senast 2020.
En annan aktuell satsning är en ny
app. Den ska bidra till en ännu mer
individanpassad omsorg. Personer som
flyttar in på särskilt boende ska ges
möjlighet att få sitt liv beskrivet i den
digitala appen. Det ska göra att personal, närstående och den äldre själv får
ett bättre stöd i vardagen.
– Med appen kan till exempel personer med demensproblematik påminnas om sin favoritmusik. Minnet kan
stimuleras genom att man tittar på
gamla semesterbilder. Appen kan också
underlätta att berättelsen om deras liv
förs över till barnbarn eller barnbarnsbarn när de själva kanske är mer oför-

mögna att berätta om det, säger Mikael
Sanfridson.
Appen ska finnas tillgänglig i det
dagliga arbetet och underlätta valet av
aktiviteter. Den lanseras under hösten
2017. Det nya arbetssättet kommer att
provas i ett par verksamheter och sedan
spridas till alla särskilda boenden i
kommunen.
Appen har utvecklats tillsammans
med Linköpingsföretaget Indentive. Initiativtagarna är Lärcenter för
god demensvård och Vardaga samt
omsorgskontoret.

Vårdboende i Vallastaden
Tryggt och individanpassat.
Det är ett par av nyckelorden
för Vallastadens kommande
vårdboende. Det beräknas
stå färdigt vid årsskiftet 20182019.
Det nya vårdboendet riktar sig till
demenssjuka som inte längre klarar att
bo hemma. Dagverksamheten riktar sig
till demenssjuka som fortfarande bor
hemma.
– Vi planerar för ett vårdkedjetänk,
säger omsorgschef Linda Ljungqvist.

– Dagverksamheten är inte bara
stimulans för den sjuke, utan även en
avlastning för närstående. När man inte
längre kan bo hemma kan man sedan
flytta till vårdboendet.
Boendet kommer att ha 60 platser
fördelat på tre plan och en dagverksamhet för 8-10 personer. Varje boende
har en egen liten lägenhet och nära till
gemensamma ytor för umgänge och
måltider. I boendet finns även ett litet
spa och ett orangeri.
Ann de Jonge, vd för Lejonfastigheter,
säger att det blir ett modernt vårdboende med genomtänkt interiör och
anpassad utemiljö. Det ska ge en trygg

och harmonisk omgivning.
– Byggnaden får ett spännande utseende och vi bygger in teknisk infrastruktur som ska stödja framtidens
verktyg, säger hon.
Det kommer också att finnas wifi som
kan användas av såväl personalen som
av de äldre och deras anhöriga.
– Ny välfärdsteknik ger oss möjlighet att driva en trygg äldreomsorg där
de äldre kan ha stort inflytande över
sin vardag utifrån sina förutsättningar,
säger äldrenämndens ordförande
Mikael Sanfridson (S).
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”Break” i Vallastaden. Verkets konstnär Fredrik Norén till vänster.
Foto ovan: Ida Gyulai. Foto vänster: Claes Lundkvist

I stadsdelen Vallastaden har åtta konstnärer skapat nya konstverk. Här syns en del av verket
”Samexistens”. Till vänster dess konstnär Hasti Radpour.
Foto ovan: Göran Billeson
Foto vänster: Håkan Sandberg

UPPTÄCK KONSTEN
Linköping kryllar av offentlig konst. Här finns allt från Folke Filbyter-statyn till nya verk i Vallastaden.
Många av skapelserna är populära, men det är inte ovanligt att konstverk blir utskällda i början.
TEXT PER CONNING

O

fta tänker vi på gallerier med vita väggar när vi hör
ordet ”konst”. Men kommunens konsthallschef
Lars-Ove Östensson tycker det är viktigt att konsten också finns ute i staden.
– Där kan du enkelt stanna upp vid konsten och reflektera
över den. Kanske tänka i nya banor.
Han säger att samtidskonsten inte alltid är så tydlig med
vad konstnären avser. Därför gäller det att ha ett öppet sinne.
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– Man ska inte avfärda konsten direkt och säga ”jag förstår
inte det här”. Det är som Ernst Billgren har sagt: ”Förstå? Vad
finns det att förstå?”. Ett konstverk ska inte betraktas som en
gåta att lösa. Det kan vara något som bara är vad det är.
Samtidigt framhåller Lars-Ove Östensson att man kan
bredda sin upplevelse om man vet lite om verket. Därför håller konsthallen Passagen på att göra en webbsida med information om den offentliga konsten i Linköping.

Många gånger blir konstverk utskällda i början.
Så var fallet redan när Folkungabrunnen med Folke
Filbyter-statyn invigdes 1927.
– Den väckte heta känslor. En del befarade att
hästaveln i Östergötland skulle lida av den ”fruktansvärt fula” hästen. Det är ganska skojigt att läsa
artiklar från den tiden, säger Lars-Ove.
Han konstaterar att vissa verk provocerar mer än
andra, men tycker att det är bra om de berör publiken.
– När ett verk är helt oförargligt har det inte riktigt lyckats. Det måste gripa tag på något sätt. Med
tiden brukar dock kritiken plana ut. Och i förlängningen vänder det ofta åt andra hållet.

historia som den såg ut på 1920-talet.
Ett verk som har blivit mycket uppmärksammat är ”Metamorfos” i Järnvägsparken.
Det är en skulptur i rostfritt stål av Monika
Gora.
Lars-Ove tipsar också om väggmosaiken
”Erase to history” som Kristofer Zetterstrand
har skapat utanför Vikingstad skola, och den
stora vita skulpturen ”Hello, goodbye” av
Cajsa von Zeipel i Hackefors-rondellen.

Lars-Ove Östensson,
konsthallschef

Fler uppdrag
När det byggs nya offentliga hus i Linköping går
en procent av byggkostnaderna till konst. Just nu
byggs det mycket i staden. För att enklare hantera
konstprocessen har Linköpings kommun infört
projektledare som kan samarbeta med konstnärerna
och fastighetsbolagen.
– Vi tydliggör arbetsprocessen för beställarna.
Med konstprojektledare kan vi ta emot fler uppdrag
och slutresultatet blir bättre, säger Lars-Ove Östensson.
För den som är sugen på att ta en konstrunda
tycker han att Folkungabrunnen på Stora torget är
väl värd ett närmare besök.
– Titta gärna på de scenerier som finns vid
brunnskaret. Där berättar Carl Milles om Sveriges

Eva Beierheimer har också berikat Vallastaden. Här en del av konstverket ”Interrogative”.
Foto: Göran Billeson
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Kämpar för
naturen
Hon har ett brinnande intresse för biologisk mångfald och för att rädda utrotningshotade djur.
Det har fört henne till både de svenska skogarna och till tigrarna i Indien. I vintras var Rebecka
Le Moine en av mottagarna av Linköpings kommuns miljö- och naturvårdsstipendium.

V

TEXT PER CONNING FOTO GÖRAN BILLESON

– Jag var tidigt inställd på att bli biolog,
säger Rebecka Le Moine.
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i träffar Rebecka Le
Moine en solig sensommardag utanför
biblioteket i Linköping. Rebecka har brutit foten och kommer
linkande på kryckor.
Men humöret är det
inget fel på. Ett starkt
engagemang lyser igenom när vi sätter
oss på en bänk och pratar om hennes
hjärtefrågor.
Rebecka växte upp på landet i Småland med en stor kärlek till naturen.
Hon kände också att hon ville lyfta
fram de problem som finns och vara en
röst för utrotningshotade djur. För åtta
år sedan flyttade hon till Linköping för
att läsa biologilinjen på universitetet.
– Jag var tidigt inställd på att bli
biolog. Det ville jag nog bli innan jag
visste vad det innebar, säger hon och
skrattar.
Idag är Rebecka 27 år och jobbar som
biologkonsult. Arbetet handlar bland
annat om att hjälpa kunder att använda
mark och vatten på ett hållbart sätt i
samband med exploateringar.
– Jag är ofta ute och inventerar
naturen på plats. Det blir lite överallt i
Sverige.
Vid sidan av detta är Rebecka aktiv
i många olika sammanhang. Hon har
till exempel ett stort engagemang för
skogen.
– Jag vill bevara arter, och skogen är

det största ekosystemet vi har i Sverige.
Dessutom är det underbart att vistas
där. Även om jag är ute och jobbar så
njuter jag fortfarande av att vara i skogen.

Resor ger perspektiv
Men intresset för biologisk mångfald
stannar inte vid den svenska gränsen.
Rebecka har även arbetat för att bevara
tigern som art. För fem år sedan packade hon resväskan och åkte till Indien
för första gången. Där lyckades hon få
en praktikplats hos Världsnaturfonden
som hon kunde kombinera med sitt
examensjobb på Linköpings universitet.
I de nordöstra delarna av landet intervjuade hon människor och analyserade
hur förändringar i landskapet påverkar
tigrarna.
Förra året var hon även med i ett
tigerprojekt i Kambodja som hon
kombinerade med ett mastersarbete på
universitetet. Många anser att tigern
är helt utrotad i Kambodja. Rebecka
undersökte förutsättningarna för att få
tillbaka arten.
Hon säger att resorna har gett henne
nyttiga perspektiv på saker och ting.
Både Indien och Kambodja har till
exempel problem med fattigdom.
– Men det är glädjande att länderna
ändå ligger så pass långt fram. Indien
har mer än 50 tigerreservat och Kambodja har skyddat mer natur än Sverige
procentuellt sett.

Hur stort är då problemet med arternas utrotning i världen? Rebecka Le
Moine säger att vi lever i en massutrotning som världen inte har genomgått
sedan dinosaurierna dog ut för 60
miljoner år sedan. Och det är svårt att
förutspå vad som blir konsekvenserna.
– Att arter dör ut är en naturlig process, men inte när det sker i den här
takten. Idag är hastigheten runt hundra
till tusen gånger högre än den vore om
inte människan hade ett finger med i
spelet. Vi har ett ansvar att bevara arter.
De har ett eget existensvärde, men i
längden kommer det också att straffa
sig om vi inte har ekosystem som kan
producera alla ekosystemtjänster som
vi behöver. De ger oss till exempel rent
vatten och levande jordar.

Energi tillsammans
Rebeckas drivkraft är tron på att det
verkligen går att göra skillnad.
– Vi är många som delar den här
kampen. Det ger mycket energi att göra
saker tillsammans. Kärleken till naturen driver mig också.
På övrig ledig tid tycker hon om att
träna, läsa eller se film. Dessutom är hon
konstintresserad och målar gärna själv.
– Jag är mer eller mindre aktiv i perioder. Men målningen är kanske mitt
främsta sätt att koppla av. Jag har även
börjat med poesi nyligen. Det är jätteroligt att uttrycka sig i ord och text. Det
ska jag nog satsa mer på.
linkoping.se | 03 | 17 | DIALOG |
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”En plats för alla”
Nu är byggandet av det nya Allaktivitetshuset i Skäggetorp på gång. Planen är att huset står klart
och sjuder av liv inför hösten 2018.

Temat för Fair Trade Forum är hållbar livsstil, med fokus på mat, vardagselektronik och textilier. Programmet innehåller bland annat seminarier och musik.

Forum för rättvis handel
Den 5-7 oktober är du välkommen till Fair Trade Forum, Sveriges största mötesplats för etisk och
rättvis handel. Dagarna innehåller allt från spännande seminarier till konserter med kända artister.

F

TEXT PER CONNING

air Trade Forum är en nationell samlingsplats för både
allmänheten och aktörer som
arbetar med rättvis handel.
Arrangemanget hålls varje år
i någon av de städer som är en
så kallad Fairtrade City. Nu är det dags
för Linköping att vara värdstad. Linköping är en Fairtrade city sedan 2009,
vilket innebär att kommunen engagerar
sig för etisk konsumtion.
Programmet blir en blandning av allvar, humor, musik och underhållning.
Dagarna innehåller även ett brett utbud
för skolor.
– I år är det övergripande temat
”hållbar livsstil”, med fokus på mat,
vardagselektronik och textilier, berättar
Nicklas Alsö, miljöinformatör i Linköpings kommun och projektledare för
Fair Trade Forum.
– Branschaktörer inom områden som
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textil, elektronik och mat är välkomna
att lära sig mer och få gratis utbildning.
Syftet är att de ska kunna möta kunders
efterfrågan på schysst producerade
varor där företagen tar ett ansvar, säger
han.

Globala Linköping
På torsdag kväll den 5 oktober håller Marit Bergman invigningskonsert
i Kårhuset Kollektivet. Dagen därpå,
fredagen den 6 oktober, är temat textilier. Under dagen blir det bland annat
seminarier, panelsamtal, marknad och
uppträdande av Jesper Petersson, känd
från Idol.
Lördagen den 7 oktober ligger fokus
på mat och elektronik. Programmet
innehåller bland annat seminarier,
marknad, panelsamtal och musik med
Jon Henrik Fjällgren.
– Artisterna som medverkar under

Fair Trade Forum är valda för att de
själva vill berätta om hur de ser på hållbar livsstil och etisk konsumtion. Det
är viktigt att de kan stå för detta, säger
Nicklas Alsö.
Du kan även följa delar av Fair Trade
Forum via webb-tv på Linköping play
(play.linkoping.se). Där kan du också se
sändningarna i efterhand.
Parallellt med Fair Trade Forum
arrangerar Linköpings kommun årets
upplaga av Globala Linköping, som
pågår 2-7 oktober. Då blir det bland
annat program för gymnasieelever och
studenter vid Linköpings universitet.

!

Vill du veta mer?
På visitlinkoping.se hittar du programmet för Fair Trade Forum och
Globala Linköping.

I juli 2014 brann Skäggetorps allaktivitetshus ner. Nu är byggandet av ett nytt
hus på gång efter det första spadtaget
som togs i augusti. Den nya byggnaden
får en spännande arkitektur med svart
fasad och en varm interiör. Tanken
är att huset ska bli en mötesplats som
under en stor del av dygnet är full av
aktiviteter, till exempel musik, dans,
bildkonst, drama och studier.
Verksamheten utformas tillsammans
med Skäggetorpsborna. I planeringen
har såväl föreningslivet som allmänheten varit med och tyckt till.
– Det här ska bli en mötesplats där
alla Linköpingsbor oavsett ålder, kön
och bakgrund ska känna sig välkomna,
säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth
(MP) som fanns på plats vid det första
spadtaget.

Minska segregationen
En annan av de närvarande var kommunalrådet Jakob Björneke (S). Han
menar att Linköping behöver fler
möten mellan människor och säger att
Allaktivitetshuset ska bli en plats där
alla Linköpingsbor kan träffas.
– Det är viktigt för Skäggetorps
utveckling och för att minska segregationen i stadsdelen, säger han.
Hållbarhet är ett nyckelord i utformningen av huset som byggs med miljöhänsyn, energieffektivitet och modern
teknik. Lokalerna ska vara flexibla och
kunna användas för olika verksamheter
och organisationer.
På det första planet blir det bland
annat kafé med informationsdisk,
bibliotek, dansstudio, musikrum, scen
och konferensrum. Andra våningen får
bland annat digitalstudio, ateljé och
residensboenden för gästande konstnärer.
Allaktivitetshuset byggs av Lejonfastigheter på uppdrag av Linköpings
kommun.

Det nya Allaktivitetshuset får spännande arkitektur med svart fasad och en varm interiör.
Bilder: White arkitekter
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Med snabbhet
		 och fokus
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Målet är att ta sig förbi så många spelare som möjligt. För det krävs att du klarar att tacklas, samtidigt som du måste behålla fokus och vara snabb på rullskridskor.
– Roller derby är en väldigt strategisk sport, säger klubbmedlemmen Saga Niemi.
TEXT EMMILIE ENGSTRÖM FOTO GÖRAN BILLESON

V

arje onsdag klockan 19 samlas
spelarna i Linköpings roller
derby-klubb, Go Rullaz som
de kallar sig, i en av Korpens

idrottshallar i Mjärdevi. Det har precis
varit sommaruppehåll och spelarna är
ivriga att få komma igång.
– Vi är som en stor familj. Det är jät-

tebra stämning och gemenskap, säger
Saga Niemi, som varit med i klubben
sedan 2014.
Roller derby är en fullkontaktsport
linkoping.se | 03 | 17 | DIALOG |
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Andreas ska

”Vi är som en stor familj”, säger klubbmedlemmarna Saga Niemi och Cornelia Wilhelmsson.

som utövas på rullskridskor. Spelarna
åker i klunga runt en bana där två, en
från varje lag, har i uppgift att tränga
sig förbi så många motståndare som
möjligt. Ju fler du passerar desto fler
poäng kammar du hem åt laget.
I högt tempo blir tacklingarna hårda,
så hjälm, knä-, arm-, och tandskydd är
ett måste.
– En del tycker att det ser lite otäckt
och svårt ut, men det är det inte. Jag
hade aldrig åkt rullskridskor eller ens
vanliga skridskor innan jag testade
roller derby, men man lär sig väldigt
snabbt, säger klubbmedlemmen Cornelia Wilhelmsson.

Återfått popularitet
Sporten har sitt ursprung från
1930-talets USA, men hade sina storhetsdagar i början av 70-talet. På senare
år har roller derby dock återfått sin
popularitet, även utanför USA:s gränser.
– I Sverige växer sporten väldigt
snabbt. I år hölls den internationella
play off:en i Malmö. Det är första
gången den inte arrangeras i USA, säger
Cornelia Wilhelmsson.
I Linköping har roller derby-klubben
funnits sedan 2012 och består idag av
omkring 20 medlemmar. Med tanke på
att flertalet av medlemmarna är studen-
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ter och ofta flyttar vidare efter studietiden, är det svårt för klubben att behålla
sitt medlemsantal. Det är också svårt
att hitta en lämplig träningslokal.
– Vi jobbar för att få en bättre hall.
Det är främst golvet som är ett problem
för oss eftersom rullskridskorna lätt
fastnar på sådant här mjukt underlag.
Det är en säkerhetsfråga, säger Saga
Niemi och fortsätter:
– Istället skulle vi behöva en hall
med betong- eller parkettgolv. Vi behöver även större yta, dels så att vi kan
bygga upp banan på ett korrekt sätt,
och dels så att vi kan ta emot publik,
vilket är omöjligt idag. Men vi har kontakt med kommunen och hoppas få en
bättre anpassad lokal längre fram.

Nya hallar på gång
Karin Olanders, kultur- och fritidsdirektör på Linköpings kommun, är väl
medveten om bristen på idrottslokaler,
men berättar att flera nya hallar och
renoveringar är på gång.
– I takt med att Linköping växer
blir idrottsanläggningarna för trånga.
Föreningar har idag svårt att ta emot
fler medlemmar eftersom lokalerna
inte räcker till. Lagen får begränsa sina
träningar till ett par gånger i veckan
när de egentligen kanske vill träna fyra
gånger i veckan. Många av byggna-

derna är dessutom över 40 år gamla och
därmed inte anpassade efter dagens
krav, säger hon.
Brokind och Sturefors är de områden
som får helt nya anläggningar. Man
planerar även att bygga ut Vasahallen
med ytterligare två hallar.
Det projekt som förmodligen kommer att påverka Linköpingsborna
mest är bygget av en ny simhall, som
beräknas stå klar år 2021. Det diskuteras även fler planer för Tinnisområdet,
likaså en ombyggnation av sporthallen.
– Vi rör verkligen om i grytan. Det
är viktigt att lyssna på föreningarna
för att se vilket behov det finns, säger
Karin Olanders.

utveckla idrotten
Under i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv
har Andreas Hagström arbetat med idrott i olika
sammanhang. Nu är han aktuell som ny idrottsutvecklingschef i Linköpings kommun.
– Jag vill ha ett nära samarbete med föreningslivet, säger han.
TEXT EMMILIE ENGSTRÖM FOTO STAFFAN GUSTAVSSON

Så här ser
kommunens plan ut

Han är född och uppvuxen i Hjo, men flyttade till Linköping
när han 1995 började läsa till fritidsledare på Valla folkhögskola. Efter studierna fick han jobb som tennistränare på heltid
på Mjölby tennisklubb.
– Jag har arbetat med idrott under hela mitt yrkesliv förutom
fem år då jag var lärare och studierektor på Valla folkhögskola.
De senaste tio åren har jag jobbat med idrottsfrågor på nationell nivå på Sisu idrottsutbildarna samt på Riksidrottsförbundet, säger Andreas Hagström, som tillträdde sin nya tjänst i
början av augusti.

Beslut:

Samarbete med föreningar

!

• Ny simhall. Planerad byggstart
årsskiftet 2017/18.
• Nya idrottshallar i Brokind
och Sturefors. Anläggningarna
beräknas stå klara våren 2018
respektive våren 2020.
• Vasahallen byggs ut med 		
ytterligare två hallar. Planerad
byggstart september 2018.
• Tinnisområdet ska utvecklas.
• Nytt bidrags- och bokningssystem för föreningslivet utreds
under hösten 2017.

Förslag:
• Två idrottshallar vid Nya 		
Kungsberget.
• Ny multihall vid Stångebro/
Kallerstad-området.
• Utveckling och tillgänglighetsanpassning av sporthallen.
• Klimatanpassning av belysningen i stans motionsspår.

I sin nya roll som idrottsutvecklingschef fungerar han som ett
stöd för föreningar, för idrott som bedrivs utanför föreningslivet samt idrott på skolor.
– Jag vill ha ett nära samarbete med föreningar och lyssna på
deras behov. Under hösten kommer jag att besöka flera av dem.
När man jobbar på nationell nivå är man sällan i kontakt med
föreningslivet vilket jag har saknat.
Hur mår idrottslivet i Linköping, enligt dig?
– Idrotten mår bra, med väl fungerande föreningar med många
engagerade ledare. Det man brottas med, vilket inte är unikt bara
för Linköping, är anläggningsfrågor samt att få förtroendevalda
till styrelser. Det ställs högre krav på hur man ska sköta en
förening och då blir det också svårare att rekrytera. Det är där
jag ser att vi som kommun spelar en viktig roll. Hur kan vi förenkla och stödja föreningslivet för att de ska orka med?

!

Fakta

Namn: Andreas Hagström
Ålder: 43 år.
Bor: Ånestad, Linköping.
Familj: Sambo och tre barn.
Intressen: Idrott och friluftsliv.
I lunchlådan: ”Jag har aldrig lunch
med mig, utan äter alltid ute. Det
är en gammal vana från mina år

som pendlare, men kanske blir
det ändring på det framöver”.
Karriär i korthet: Tennistränare,
lärare, studierektor, process- och
projektledare.
Aktuell som: Ny idrottsutvecklingschef. Andreas började sin
anställning den 2 augusti.

I sin nya roll som idrottsutvecklingschef fungerar Andreas Hagström som
ett stöd för föreningar, för idrott som bedrivs utanför föreningslivet och
idrott på skolor.

linkoping.se | 03 | 17 | DIALOG |
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Idrott i Linköping

Socialdemokraterna
Kristina Edlund

Idrott är bra för folkhälsan
och får oss att må bra och
också att prestera bättre även
på andra områden. Därför vill
vi att alla Linköpingsbor ska
ha möjlighet att utifrån sina
villkor utöva och ta del av
idrottsrörelsen.
Inga barn eller unga ska
stängas ute från idrott och
föreningsliv utan ska ha rätt
att få delta i ett rikt föreningsliv
oavsett föräldrarnas inkomst.
Idrottsutövande ska inte vara
en klassfråga. Alla ska också
kunna delta oavsett kön, könsi-

dentitet, ålder, etnicitet, religion,
funktionsnedsättning eller
sexuell läggning.
Vi vill se ett föreningsliv utan
fördomar och diskriminering,
där barn och unga kan utvecklas under trygga förhållanden
och där idrottsutövandet bygger på lust, gemenskap och
glädje. Ur den breda idrottsrörelsen växer morgondagens
elitidrottare fram, men att tidigt
sorteras upp i A- eller B-lag
ska inget barn behöva vara
med om - det ska vara roligt att
träna, tävla och röra på sig. Vi
ser också att det även måste
vara möjligt att komma in som
ny deltagare i en idrott senare
under uppväxten, exempelvis
under tonåren.

Liberalerna
Daniel Andersson

Idrotten är vår största
folkrörelse och ger individen
möjlighet att själv ta ansvar
för sin hälsa och få utlopp för
sina intressen. Den skapar
sammanhållning och är en
arena för att motverka fördomar och verka för tolerans.
Liberalerna vill utveckla Linköpings idrottspolitik på framför
allt tre områden:
Linköping har en ordentlig hallbrist. Det behövs fullstora hallar
i södra Linköping och Ekängen.
Det behövs också en multihall,
som vi vill att föreningarna
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själva ska få ta ansvar för att
driva. Då kan de få ut mycket
mer verksamhet av kommunens
investering. Samarbetar kommunen, byggherrar, sponsorer
och föreningar kan vi dessutom
göra det mer kostnadseffektivt.
Föreningsstöden behöver utvecklas. Stödet ska riktas mer
mot lokala evenemang som
tävlingar och träningsläger och
tydligare belöna föreningarna
som gör mycket.
Vi ska också ta positionen
som damidrottens huvudstad.
Linköping har topplag i många
idrotter. Vi måste se till så att
de har möjlighet att spela sina
matcher i våra hallar och att
hela kommunens sponsring är
jämställd.

Miljöpartiet vill att möjligheterna för att idrotta genom
hela livet ska bli bättre. Som
en del i det borde vi pröva
alternativ till ålders- och
könsindelning av barn i idrotten. Dela in efter intresse och
förmåga! Det ska vara okej
att både vilja satsa hårt eller
träna någon gång i veckan
bara för att det är kul när
man är tonåring. Vi behöver
utgå mer från barn och ungas
behov och önskemål.

hallar är stort. Därför är vi i Miljöpartiet glada över att tillsammans med de andra partierna
i koalitionen tagit beslut om
att bygga nya hallar i Brokind,
Sturefors och vid Vasahallen.
Men hallar är inte allt. Vi ser att
många inte kan eller vill idrotta i
lag eller på fasta tider. Därför är
det bra att allt fler gym öppnar
runt om i Linköping. Vi jobbar också för att vi ska få fler
motionsspår, fotbollsplaner och
basketplaner. Den bästa träningen är den som blir av. Vi vill
göra Linköping till staden där
det ges möjlighet för så många
som möjligt att röra på sig och
må bra genom hela livet.

Idrottsutövande är för många
människor nödvändigt för att
ha hälsa och livskvalitet.

Det måste också finnas mer
plats för idrott. Behovet av

Moderaterna

Kristdemokraterna

Idrott betyder mycket för en
kommuns attraktivitet.
Många tänker kanske på
elitidrott som LHC, LFC, LASS,
LVC och IBK Linköping. Här
behövs det naturligtvis moderna arenor och anläggningar.
Elitverksamheten är viktig, men
viktigast är att barn och unga
kan idrotta i alla stads- och
kommundelar. Både i föreningar
och med kompisar på till exempel fotbolls- och basketplaner.
Vi vill stärka idrottens ställning i
skolan. Idrott bidrar till lärande
och till att man mår bra.

När staden växer behövs det
fler anläggningar. Gärna i föreningsregi. Vi prioriterar bland
annat Ekängen och Linghem.
Vi vill säkerställa att Linköpings
Golfklubb kan utvecklas i
nuvarande läge. Ett nytt skyttecentrum behöver utredas. Det
behövs större långsiktighet när
det gäller stöd till föreningar
som arbetar med idrott och
integration. Ett starkt föreningsengagemang ger goda resultat.
Vi vill därför ge bland andra
KFUM, IK Östria och Hjulsbro
IF långsiktiga förutsättningar
för att en redan bra verksamhet
ska kunna utvecklas. Vi moderater satsar på idrotten!

Sverigedemokraterna

Muharrem Demirok

Detta är sin tur även viktigt ur
ett ekonomiskt perspektiv, eftersom sjukdom och ohälsa tar
stora gemensamma resurser
i anspråk. Att som kommun
erbjuda goda möjligheter för
alla att utöva och ta del av
idrottsaktiviteter är alltså ur
ett helhetsperspektiv god
ekonomisk hushållning. Bra
förutsättningar till idrottsutövande i vardagen, inte minst för
barnfamiljer, är en viktig faktor

Paul Lindvall

Utveckling av landsbygden

Information om hur Linköpings
kommun styrs, kommunalråd och
gruppledare hittar du på sidan 26.

Centerpartiet

Miljöpartiet
Birgitta Rydhagen

Partiernas
åsikter:

Jonas Andersson
när man väljer ort att bosätta
sig på. Bra förutsättningar för
idrottsutövande är med andra
ord viktigt för kommunen att
tillhandahålla om man vill vara
en attraktiv plats att bo på.
Idrotten är en viktig del av det
civila Sverige, vilket i sin tur är
en grundbult i ett gott samhälle.
Idrottsföreningarna engagerar
många människor. Dessa föreningar skapar mycket av den
verksamhet som gör att människors vardagsliv fungerar och
präglas av någon slags lycka
och känsla av tillhörighet till ett
sammanhang. För att fungera
behöver samtidigt dessa föreningar stöd från kommunen.

För många ungdomar börjar
intresset för idrott och hälsa
i skolan, och därför föreslår
Kristdemokraterna nationellt
ett ökat antal timmar idrott i
skolan. Mer idrott är en effektiv
åtgärd för att höja betygen,
stärka ungdomars förutsätt-

Idrottsrörelsen ger många en
rolig och meningsfull fritid,
samtidigt som den bidrar till
demokratisk och social fostran.
Sverigedemokraterna vill se
mer idrott i skolan, och driver
den linjen politiskt såväl på
riksnivå som på kommunal nivå.
Det är viktigt för barn och ungdomars motorik och hälsa, men
även för skolresultaten. För alla

Vänsterpartiet

Sara Skyttedal

Ett starkt civilsamhälle med
ett brett utbud idrotter och
fritidsaktiviteter är viktigt
för stadens attraktivitet,
folkhälsan och utgör många
gånger en bra plattform för
nya möten mellan människor.

Idrotten är viktig för folkhälsan, och kommunen ska
uppmuntra kommuninvånarna
att aktivera sig på regelbunden basis.

samhällsgrupper är idrotten
betydande när det gäller hälsa
och livskvalitet, exempelvis är
äldre och funktionshindrade
grupper som inte får glömmas bort när det kommer till
idrottssatsningar i kommunen.
Tillgång till såväl spontanidrott
som möjligheter till att organisera sig i föreningsliv behöver
säkras oavsett samhällsgrupp,
och detsamma behöver säkras
oavsett om man bor i eller
utanför Linköpings tätort. God
samverkan med kommunens
elitidrottsklubbar, vilka bland
annat bidrar till kommunens
varumärke och tillväxt, är en
självklarhet.

Jessica Eek
ningar och på sikt minska utanförskap. Det leder också till en
mer jämlik hälsa, där inga barn
lämnas efter. Det är tyvärr inte
alla familjer som har intresse
eller de ekonomiska förutsättningarna att erbjuda sina barn
daglig motion, och därför vill vi
säkra alla barns rätt till motion.
I Linköping är det upp till varje
rektor att avgöra hur mycket
idrott som ska finnas på schemat, och vi ser det därför som
en nödvändighet att utbilda,
uppmuntra och underlätta för
rektorer att öka antalet timmar
idrott i skolan. Vi anser att kommunen i större utsträckning bör
arbeta för allas rätt till motion.

Idrott och föreningsliv är viktigt, både för individen och för
samhället. Genom organisering i föreningar kommer vi ut
och träffar människor vi annars inte skulle ha träffat, lär
oss nya saker och upplever
världen ur andra synvinklar.
För att ha ett levande föreningsliv är det viktigt att
Linköpings kommun är en tydlig
aktör och hjälper föreningar
med hur man söker bidrag, vad
som är alternativa lösningar och
hur man skapar möjlighet för

alla att delta i de aktiviteter som
anordnas. Kommunen måste
vara tydlig med att jämställdhet och jämlikhet är lika viktigt
i föreningsliv som i resten av
samhället. Vänsterpartiet anser
att kommunens uppgift är att
stötta breddidrott och inkludering, så att alla får möjlighet till
en aktiv fritid. Idrott och andra
aktiviteter måste ske i samklang
med naturen och inte bidra till
miljöförstöring. Vänsterpartiet
verkar för att alla barn ska få ta
del av en aktiv fritid genom låga
kostnader för aktiviteter och
genom att alla aktiviteter blir
tillgängliga för alla, oavsett kön
och funktionsvariation.
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Ny studentstrategi för
Linköping

Lätt svenska
med din baby
Är du föräldraledig och vill träffa andra föräldralediga? Då är du och ditt
barn välkomna att vara med på aktiviteten ”Lätt svenska med din baby” på
huvudbiblioteket, Östgötagatan 5. Aktiviteten riktar sig till dig som vill träffa
andra föräldralediga och för dig som vill träna på att prata svenska. Vi läser,
sjunger och pratar på lätt svenska.
Plats: Djungelrummet, barnavdelningen på Linköpings stadsbibliotek.
Tid: Torsdagar klockan 10-11. Höstens sista tillfälle är den 30 november.
Kontaktperson: Jenny Linde, e-post: jenny.linde.x(at)linkoping.se
Ersätt (at) med @ om du skickar e-post.

Pengar till bättre
stadsmiljö
Linköping får 47 miljoner kronor när
Trafikverket fördelar pengar till så
kallade stadsmiljöavtal. Efter Stockholm får Linköping mest pengar i
landet.
Syftet med satsningen är att
främja hållbara stadsmiljöer. Pengarna går till åtgärder för att fler ska
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välja kollektivtrafik eller cykel.
– Det är oroligt roligt att Linköping
får så stor andel av stadsmiljöavtalen. Det innebär att vi nu kan göra
Linköping till en ännu bättre cykelstad, vilket gynnar både miljön och
människors hälsa, säger kommunalrådet Rebecka Hovenberg (MP).

Bättre mottagande, fler bostäder, lättare att cykla året
runt och mer inflytande. Det är några av punkterna för
att Linköping ska ligga kvar i toppen bland Sveriges
studentstäder.
Det var i juni som kommunfullmäktige klubbade
igenom en ny studentstrategi. Syftet är att stärka och
utveckla Linköping som studentstad och öka studenternas inflytande.
Strategins övergripande mål är att i samarbete med
studentkårerna och universitetet skapa bästa möjliga
förutsättningar för ett gott studentliv i Linköping.
Strategin ska också bidra till att studenterna blir en
naturlig och påtaglig del i Linköpings stadsliv och
därmed en värdefull tillgång i Linköpings utveckling.
Ytterligare ett mål är att ta tillvara studenternas kompetens och engagemang under och efter studietiden
för att främja Linköpings tillväxt.
Tillgång till bostad är en av de viktigaste frågorna för
nya studenter. I Linköping har det under de senaste
två åren byggts cirka 400 nya studentbostäder. Samtidigt planeras 350 nya studentbostäder i anslutning
till campus Valla 2018-2020.
– För att Linköping ska kunna fortsätta vara Sveriges bästa studentstad krävs det att studenterna
har tillgång till bostäder, säger kommunstyrelsens
ordförande Kristina Edlund (S).
– Ett av våra viktigaste mål är att bygga bort bostadsbristen, och det arbetet börjar ge resultat. Men
vi behöver fortsätta bygga studentbostäder kommande år.

49

mil

är den totala sträckan gångoch cykelvägar i Linköping. 30
mil av cykelvägarna har vägvisningar. På linkoping.se hittar du
mer fakta och information om
cykling i Linköping.

Cykelvägar breddas
Nio förbättrade huvudcykelstråk som går till innerstaden.
Det är en del i kommunens
arbete för ett koldioxidneutralt
Linköping 2025.
I det nya konceptet Cykellänken finns
planer på att nio cykelstråk blir genare,
rakare och bredare än vanliga cykelvägar. Där det är möjligt separeras även
gång- och cykeltrafik. Länkarna går
fram till innerstaden från Ryd, Skäggetorp, Tornby, Ekängen, Tallboda,
Hjulsbro, Ullstämma, Mjärdevi och
Malmslätt.
Bakgrunden till satsningen är att det
i kommunens översiktsplan för staden
finns inriktningsbeslut att utveckla nio

prioriterade huvudcykelstråk. Ambitionen är att börja arbetet med minst ett
av dessa under 2018. Beslut tas i samhällsbyggnadsnämndens internbudget
under hösten.

– Vi vill göra det lättare att cykla i
Linköping så att fler väljer cykeln, säger
Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
– Samtidigt har vi ett behov av att
göra det säkrare att cykla. Det kommer
göra det säkrare för alla trafikanter. Den
här satsningen är en ambitionshöjning
och kommer ta oss närmare ett koldioxidneutralt Linköping 2025.
Konceptet Cykellänken innebär
bland annat regelbunden tillsyn och
högre standardnivå på skötsel och
service året runt. Befintliga gång- och
cykelvägar breddas, befintlig belysning
kompletteras längs länkarna och förstärks vid överfarter. Befintliga tunnlar
vitmålas och får belysning. Gång- och
cykelbana separeras med till exempel
grönyta.

Expo visade
framtiden
Utställningar, föreläsningar, aktiviteter och massor
av annorlunda hus. Det fanns mycket att upptäcka
under expot Vallastaden 2017 som pågick den 2-24
september.
Under tre veckor fick
nyfikna besökare lära sig
mer om framtidens sätt att
bygga, bo och leva. Några
av stadsdelens innovationer berättade vi om i förra
numret av Dialog. Även om
bo- och samhällsexpot är
över kommer Vallastaden att
fortsätta växa med ytterligare bostäder.

Foto: Ida Gyulai
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Linköpings
geografiska utskott

Datum för sammanträden
Här hittar du sammanträdesdatum resten av
2017 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och några av
nämnderna.
På www.linkoping.se
hittar du mer information i samband med respektive sammanträde.

Kommunfullmäktige

Omsorgsnämnden

Bygg- och miljönämnden

24/10, 28/11, 12/12

25/10, 22/11, 20/12

19/10, 16/11, 14/12

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

3/10, 17/10, 7/11, 21/11, 5/12,
19/12

26/10, 23/11, 20/12

Samhällsbyggnadsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden

1

18/10, 15/11, 14/12

Kultur- och fritidsnämnden

Äldrenämnden

26/10, 23/11, 14/12

26/10, 23/11, 20/12

26/10, 23/11, 20/12

4

Så styrs Linköpings
kommun
För mandatperioden 2015–2018 styrs Linköpings kommun av
Koalition för Linköping, som består av Socialdemokraterna,
Miljöpartiet och Liberalerna.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. 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.

Borgmästare

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

Linköpings
centrala
områden

Kommunalråd och gruppledare

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

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

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

2

3

Koalition för Linköping
Helena Balthammar (S) borgmästare, kommunfullmäktiges ordförande. Ansvarar för bland annat demokrati-, trygghets- och
stadsdelsutvecklingsfrågor samt internationella kontakter.
Kristina Edlund (S) kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd.
Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet, samordningsansvar för bland annat kommunens ekonomi- och finansverksamhet, näringslivsfrågor.

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

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

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

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

7

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.

6

8

Mikael Sanfridson (S) kommunalråd, samordningsansvar för bland
annat äldreomsorg, omsorg och sociala frågor.
Birgitta Rydhagen (MP) kommunalråd, förste vice ordförande i kommunstyrelsen, ansvarar för idéburen sektor.

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

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

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

10

Erik Östman (M)
Kommunalråd
Mobil: 0730-46 81 19

5

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

9
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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 Linköpingsborna i de olika områdena. Välkommen att ta kontakt med dina lokala politiker om frågor i din kommundel. 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.

1

Vreta Kloster

2

Väst

3

Vårdnäs

4

Åkerbo

5

Lambohov

6

Ryd

7

Skäggetorp

8

Centrala

9

Berga

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

Kontakta kommunen: Ring växeln 20 60 00
Mer information finns på kommunens webbplats linkoping.se
Du kan också kontakta dina politiker genom att mejla:
förnamn.efternamn@linkoping.se
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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

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

Ulf Lindh (S), ordförande, 0768-06 38 65
Mikael Larsson (C), vice ordförande, 0706-07 00 95

Kim Öhman (S), ordförande, 0703-27 92 73
Elmer Jansson (M), vice ordförande, 0733-85 27 46

Gunnar Gustafsson (MP), ordförande, 0709-544 778
Lars Vikinge (C), vice ordförande, 0705-54 31 25

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

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

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

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

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

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

10

Johannelund

11

Landeryd

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

Johan Bergstedt (MP), ordförande, 0727-07 09 29
Rolf Edelman (M), vice ordförande, 0704-48 77 44
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Välkommen till Medborgarkontoret
All vägledning på ett ställe
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 (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
Linköpings kommun

linkoping.se/medborgarkontor

Vi hjälper dig
att göra skillnad!

Stort tack!

Till alla 80 företag som är våra
samarbetspartners idag!
Vi behöver fler företag som vill bidra till att
människor med funktionsnedsättning
får en plats i arbetslivet.
Vill du veta mer, kontakta oss på
Företagsplatser, en del av daglig
verksamhet, Linköpings Kommun.
Telefon: 013-20 68 16
www.leanlink.se/foretagsplatser

Vill du hjälpa ett barn, en ungdom eller en vuxen
till en stabilare tillvaro och en tryggare framtid?
Linköpings kommun söker fler personer till våra frivilliga uppdrag. Vi behöver familjehem, stödfamiljer, kontaktpersoner och gode män. Din insats gör skillnad, människor behöver människor. Anmäl ditt intresse på frivilligcentrum@linkoping.se

Linköpings kommun

Frivilligcentrum

linkoping.se/frivilligcentrum

