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Välkommen
till Linköping
– där idéer blir verklighet
Vi har kvar en levande innerstad med torg, butiker och
restauranger. Det är trevligt att strosa runt i Linköping.

Du är en av de som valt att flytta till Linköping. Eller så funderar du på att göra
det och vill veta mer. Du är inte ensam om att vara ny i stan.
Linköping är en kommun med stor inflyttning. Varje år växer vi med närmare tvåtusen invånare. Vi är nu över 158 500 invånare som bor här.
Och vi som bor här gör så många olika saker; studerar, arbetar på kontor,
industrier, sjukhus och butiker. Vi har ett brett näringsliv.
Ni som flyttar hit kommer från olika delar av Sverige och världen. På arbetsplatsen, på gatan och i affären hör du inte bara östgötska, utan olika dialekter
och språk.
Att vara Linköpingsbo är inte något som bestäms av var man är född eller
hur länge man har bott här. Linköping formas av de som bor här nu och förändras hela tiden. Det är det som gör Linköping så spännande.
Visst har Linköping en rik historia som går tillbaka till medeltiden. Det vittnar byggnader som domkyrkan och slottet om. Gator som Hunnebergsgatan
och Gamla Tanneforsgatan har kvar sin medeltida sträckning. Friluftsmuseet
Gamla Linköping ger en bild av småstaden innan industrialismen kom till stan.
I modern tid har utvecklingen gått framåt med stora kliv; flygindustri, universitet, universitetssjukhus, hundratals högteknologiska innovationsföretag
och nya stadsdelar.
Samtidigt har både kulturlivet och idrotten vuxit och fått spets. Teater, konserter och dans fyller våra arenor. Vi har elitlag i ishockey, fotboll, innebandy
och volleyboll. Det finns nya arenor för ishockey, fotboll, friidrott, skridskoåkning och ridsport. Linköping ska till 2020 bli en av Sveriges tre största eventstäder.
Vi har kvar en levande innerstad med torg, butiker och restauranger. Det
är trevligt att strosa runt i Linköping. Runt omkring oss tar det nya Linköping
form. Linköping står på tröskeln till att bli en storstad. Lyftkranarna sveper
över nya stora stadsdelar.
Den riktigt stora förändringen är i vardande – Ostlänken. Om några år
påbörjas detta enorma bygge för ny höghastighetsjärnväg mellan Stockholm
och Linköping. Den förändrar både geografin och stadsbilden. Linköping får
en ny centralstation och en utvidgning av innerstaden.
Linköping är redan idag navet i en växande region. Linköping kommer att
bli ännu mer betydelsefullt som knutpunkt med Ostlänken. Den kortar reseavstånden, förstorar arbetsmarknaden och får avgörande betydelse för stadens
tillväxt.
Tillväxten måste ske på ett hållbart sätt. Vi har som mål att bli en koldioxidneutral kommun 2025. Vi ska bli en av Sveriges bästa cykelstäder. Vi har
världsledande företag inom miljöteknik och kommunen investerar ständigt i
åtgärder för minskad påverkan av miljö och klimat.
Det är människan som bygger staden. Det är för alla er som bor här och
flyttar hit som kommunen finns till för. Vi vill att ni ska trivas och kunna
förverkliga just era idéer. Kommunens service finns till för er. Vi försöker möta
era behov med en flexibel organisation, som har drivna och engagerade medarbetare.
Tillsammans går vi en spännande framtid till mötes. Välkommen till Linköping!
Helena Balthammar (S)
borgmästare och kommunfullmäktiges ordförande
Kristina Edlund (S)
kommunstyrelsens ordförande
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Innehåll
4 Evenemang
I Linköping kan du uppleva stora artister
och konserter, idrottsmästerskap på elitnivå och populära mässor. Dessutom har vi
besöksmål som lockar hundratusentals
besökare varje år.

6 Hitta rätt i kommunen
Medborgarkontoret hjälper dig som har
frågor eller behöver vägledning om
kommunens service.

8 Kultur
Linköpings kulturliv är brett och varierat.
Du möter ofta konsten i den offentliga
miljön.

10 Fritid
Nya arenor både ute och inne ger plats för
både aktiviteter och upplevelser.
Foto: Oskar Lüren

Innehåll
12 Natur
Vandra i Sveriges största eklandskap eller
se den ovanliga rödspoven spela vid Roxen
en vårdag.

18 Bygga och bo
Välkommen till Grävköping! Det byggs
mycket nytt och spännande i stan. En ny
simhall är på gång. I Ebbepark blandas
Företagande, forskning och bostäder.

26 Miljö
Bli vän med Gröna påsen! Du kommer att
använda den varje dag.
Foto: Claes Lundkvist

Nyinflyttad/nyistan
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Michael Lennfors.
Annonstraffic: Tove Svensson.
Annonsavd.: Negin Löfborg.
Adress: Fogdevägen 2, 183 64 Täby.
Telefon: 08-505 929 00.
E-post: info@storstadspress.se
Hemsida: www.storstadspress.se
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Nyinflyttad/nyistan är resultatet av ett samarbete mellan Linköpings kommun och Storstadspress AB.
Projektledare: Claes Lundkvist, kommunikationsavdelningen, Linköpings kommun.
Foto på Helena Balthammar och Kristina Edlund: Oskar Lüren.
Omslagsfoto: John Sandlund.
Nyinflyttad/nyistan distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis
under perioden februari 2018 – februari 2019 i Linköpings kommun.
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EVENEMANG OCH ATTRAKTIONER

Foto: Johanna Demir

Saab Arena.

En stad som
lockar till besök
I Linköping kan du uppleva stora artister och konserter, idrottsmästerskap
på elitnivå och populära mässor. Dessutom har vi besöksmål som lockar
hundratusentals besökare varje år. Visit Linköping & Co hjälper dig att
hålla koll på alla evenemang och attraktioner, hitta dit och skaffa biljetter.
Linköping har på senare år vuxit starkt som
besöksstad. Staden har närmare en halv
miljon övernattningar per år, nästan en
fördubbling mot tio år tidigare. Det öppnar
nya hotell och restauranger hela tiden. En
sommarkväll i Linköping kan vara ett långt
kryssande mellan olika uteserveringar. Året
runt finns restauranger med inriktning på
allt från tapas och smårätter till a la carte och
finare avsmakningsmenyer.
Fler event, möten och attraktioner innebär fler besökare, men också fler möten
mellan stadens invånare. Linköping har en
eventstrategi för att till 2020 bli en av Sveriges tre största eventstäder.
Linköping ska stå som värd för fler
idrottsmästerskap på nationell och internationell nivå, event och artistuppträdanden på stadens arenor, stora möten inom
näringsliv och organisationer och kvalificerade vetenskapskonferenser.

Foto: David Johansson/NärCon

Cosplayfestivalen NärCon på Campus Valla brukar locka 10 000 besökare och deltagare.
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Kända artister
På senare år har Linköpingsborna kunnat se
artister som Veronica Maggio, Håkan Hellström och Elton John, och 2018 har Lars Winnerbäck turnépremiär på Linköping Arena.

Linköping har slutspelslag och SM-
segrare inom ishockey, fotboll, volleyboll
och innebandy. 2017 spelade Sverige och
Ryssland EM-kvalmatch i handboll i Linköping. Innebandyturneringen Floorball
games lockar 6 000 deltagare.
Cosplay-festivalen NärCon lockar
10 000 deltagare till Campus Valla varje
sommar.
Den årliga konferensen Transportforum
drar till sig över 2 000 deltagare och till det
kommer konferenser inom medicin och
vård, teknik och IT och annan forskning.
De stora arenorna för detta är Saab
Arena, Linköping Arena och Linköping
Konsert&Kongress. Därtill kommer privata
arenor på klubbar och restauranger. Inte
minst studentlivet erbjuder flera egna scener.
Stora besöksmål
Besöksmål som Göta kanal med Bergs
slussar, Gamla Linköping och Flygvapenmuseum drar var för sig cirka hundratusen
besök varje år.
Göta kanals största attraktion är Bergs
slussar. Under sommaren passerar tusentals
båtar genom Göta kanal och det är verkli-

Foto: Gabriel Kulig/NärCon.

Delatagare på festivalen NärCon.
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Foto: Göran Billeson

Flygvapenmuseum har många fina flygplan, men också utställningar om nutidshistoria.

GALLERIA GYLLEN MIT T
I LINKÖPING CIT Y
MÅNDAG-FREDAG:
10.0 0 – 19.0 0

Bergs slussar.

gen ett skådespel att se hur vattenmassorna
strömmar in i en sluss. området finns restauranger, caféer, glasskiosker, butiker,
äventyrsgolf, badplats, vandrarhem och
stugor mm. Sommartid äger även många
andra aktiviteter och evenemang rum vid
Bergs slussar och Göta kanal.
Även mitt i Linköping finns slussar där
Kinda kanal går genom Stångån. Slussen
vid Tannefors är lättast att besöka. Vill
du upptäcka resten av den åtta mil långa
kanalen erbjuder MS Kind natursköna
kanalkryssningar i riktning mot sjöarna
söder om Linköping.
På Flygvapenmuseum kan du följa med
på en spännande resa från flygets barndom
till dagens moderna flygplan. På din upptäcktsfärd, kan du även spaka flygsimulatorn JAS 39-Gripen och pröva på hur det är
att vara en pilot!

Visit Linköping & Co
Visit Linköping & Co hjälper dig att hitta
den information du eftersöker om Linköping. Besök gärna oss på vår hemsida eller
kontakta någon av våra InfoPoints som
finns runtom i Linköping, t.ex. på Friluftsmuseet Gamla Linköping, Slotts- & Domkyrkomuseet, Ulrikabutiken eller Glyttinge
Camping.
Du är förstås också varmt välkommen
att besöka vår InfoPoint på Linköping Konsert & Kongress för mer turistinformation,
vad som händer i Linköping eller om du
önskar köpa biljetter till ett evenemang via
Ticketmaster. Våra öppettider hittar du på
visitlinkoping.se.
Du vet väl att du även hittar tips på vad
som är på gång på vår hemsida och i våra
sociala kanaler? Missa inte någon av de stora
händelser som sker i Linköping!

L Ö R D A G : 1 0 . 0 0 - 1 7. 0 0
S Ö N D A G : 12 . 0 0 – 16 . 0 0
W W W.G ALLERIAGYLLEN.SE
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MEDBORGARKONTORET & NÄRINGSLIV

Har du frågor om Linköpings kommun eller andra
myndigheter kan du vända dig till något av våra
Medborgarkontor. Citykontoret ryms i Stadsbiblioteket och
de andra kontoren finns i Berga och Skäggetorp Centrum.
Foto: John Sandlund

Hjälp att hitta rätt i kommunen
Medborgarkontoret hjälper dig som har frågor eller behöver vägledning om kommunens service. Det finns medborgarkontor på tre platser i Linköpings kommun. De finns i stadsbiblioteket på Östgötagatan 5, i centrumhuset i Skäggetorp och i Berga bredvid Berga kyrka.
Kontoret erbjuder också information om bostäder och det aktuella och förväntade läget på bostadsmarknaden. Här finns en
lista över samtliga större hyresvärdar som har bostäder för uthyrning. Listan hittar du också på vår webbplats.
För dig som planerar för att bygga eget hus på egen tomt,
erbjuder vi kontakt med tomtförmedlingen. Där får du aktuell
information om kommunens tomtkö och vilka tomter som är på
gång.
Konsumentvägledningen ger dig råd om varor före köp,
hjälper dig med reklamationer efter köp samt informerar om
dina rättigheter och skyldighet som konsument.
Skuldrådgivningen ger dig information om skuldsanering
enligt skuldsaneringslagen samt om andra möjligheter att finna

lösningar för din privatekonomi. Här kan du få råd och praktisk
hjälp. Personalen arbetar under tystnadsplikt.
På Medborgarkontoret arbetar även stadsdelssamordnarna för
Skäggetorp, Ryd och Berga.
Tidvis medverkar kommunens äldrelots, barnomsorgshandläggare, Arbetsförmedlingen, Byrån mot diskriminering samt
Resurspoolen som arbetar med volontärverksamhet.
På de olika kontoren finns besöksdatorer, kostnadsfria broschyrer och turistinformation.
Du kan få hjälp med kommunens e-tjänster, skanning och
fax. Du kan även boka kostnadsfri arkitektrådgivning och kortare juridisk rådgivning (15 minuter). Ring 013-20 66 70 för
mer information om dessa tjänster.

Medborgarkontor City,
Östgötagatan 5 (Stadsbiblioteket)
Öppet: måndag - fredag 10.00 – 17.00.
Lunchstängt 12.00 – 13.00.
Telefon: 013-20 66 70.
Medborgarkontoret i Skäggetorp,
Skäggetorp Centrum
Öppet: måndag – torsdag 10.00 – 16.00,
fredag 10.00 – 15.00.
Lunchstängt 12.00 – 13.00.
Telefon: 013-20 84 19
Medborgarkontoret i Berga,
Söderleden 46 (vid Berga kyrka)
Öppet: måndag – torsdag 10.00 – 16.00,
fredag 10.00 – 15.00.
Lunchstängt 12.00 – 13.00.
Telefon: 013-20 55 30
www.linkoping.se/medborgarkontor

Starta och utveckla
Linköpings näringsliv och arbetsmarknad växer med bredd, spets och idérikedom. Har
du en affärsidé eller driver du redan ett företag och vill komma vidare? I Linköping
finns möjligheterna. Här är kontakterna som du behöver.
Det näringsfrämjande klustret i Linköping
är stort. Aktörerna har olika inriktningar och
samarbetar med varandra, så att alla företagare,
blivande och etablerade, får rätt stöd på den
nivå som de befinner sig.
Företagsservice
Företagsservice är vägen in för företagare som
behöver komma i kontakt med kommunen.
Företagsservice har en överblick över kommunala områden som kan röra just din verksam6

het eller idé. Där kan du enkelt få samordnad
information utifrån din fråga, till exempel:
• Vilka tillstånd behöver jag söka från kommunen för att starta min verksamhet?
• Jag vill starta eget företag, vad kan kommunen stötta mig med?
• Vilka regelverk behöver jag känna till för min
verksamhet?
• Mitt företag växer och jag behöver hitta en ny
lokal. Var ser jag vad som är ledigt?
Har du en affärsidé eller vill utveckla ditt

Så styrs
Linköpings kommun

POLITIK & NÄRINGSLIV

För mandatperioden 2015–2018 styrs Linköpings kommun av Koalition för
Linköping, som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Liberalerna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Här sitter 79
ledamöter från åtta partier. Ordförande är
Helena Balthammar (S), telefon 0725-82
80 69. Hon är
också Linköpings kommuns borgmästare. Niklas Nåbo (S) telefon 0762-26
05 37 är kommunfullmäktiges 1:e vice
ordförande. 2:e vice ordförande är Astrid
Brissman (M) telefon 0706-19 04 55.
Fullmäktige tar beslut om övergripande
frågor som budget och kommunalskatt.
Alla som vill lyssna på fullmäktiges sammanträden är välkomna. Detta gäller
också för de flesta nämndsammanträden.
Kontakt och insyn
Invånarna i Linköping kan kontakta de
förtroendevalda på flera sätt. Kommunens webbplats linkoping.se uppdateras
dagligen. Fullmäktiges sammanträden
TV-sänds via kommunens webbplats.
Fyra gånger per år kommer kommunens
tidning Dialog ut till hushållen. Vissa
verksamheter använder sociala medier.
Ungdomar kan vända sig till kommunens
särskilda ungdomsombud.
Alla, även de som inte bor i Linköping,
kan använda e-tjänsten Linköpingsförslaget för att lansera en idé eller komma
med ett förslag. Förslagen publiceras på
kommunens webbplats. Den som tycker
att ett förslag är bra, kan aktivt stödja det.
Vissa förslag behandlas politiskt. Det gäller i första hand dem som fått stort stöd.
När politikerna fattat beslut om ett förslag
publiceras det på kommunens webbplats.
Medborgare har rätt att ta del av

offentliga handlingar. Söker du efter en
särskild handling, kontakta registratorn
på förvaltningarnas diarier.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens huvuduppgift är att
leda och samordna styrningen av den
kommunala verksamheten. Ordförande är
Kristina Edlund, telefon 0722-40 07 40,
1:e vice ordförande är Birgitta Rydhagen
(MP), telefon 0725-82 81 47 och 2:e vice
är ordförande Paul Lindvall (M), telefon
0702-11 44 82.
Nämnderna
Kommunen har elva nämnder. Fyra är så
kallade myndighetsnämnder, till exempel
socialnämnden samt bygg- och miljönämnden. Nämnderna fattar beslut om
den löpande verksamheten inom sina
områden.
De största nämnderna:
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för
barnomsorg, grundskola, särskola och
fritidsverksamhet. Ordförande Jakob
Björneke (S), telefon 0702-43 81 45, vice
ordförande Erik Östman (M), telefon
0730-46 81 19.
Bildningsnämnden ansvarar bland annat
för gymnasieskola och vuxenutbildning.
Ordförande Karin Granbom Ellison
(L), telefon 0725-82 81 74, vice ordförande Jerry Broman (M), telefon
0733-10 73 30.

Foto: Erik G Svensson

Linköpings stadshus var från början byggt som läroverk.

bygglov, livsmedelshygien och miljöskydd. Ordförande Gunnar Gustavsson (MP), telefon 0709-54 47 78, vice
ordförande Stefan Erikson (M), telefon
0707-68 32 90.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland
annat för detaljplanering och kollektivtrafik.
Ordförande Elias Aguirre (S), telefon
0725-84 73 10, vice ordförande Muharrem Demirok (C), telefon 0736-75 76 79.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland
annat för bibliotek, kulturevenemang,
idrottsanläggningar och friluftsområden,
samt friluftsmuseet Gamla Linköping.
Ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), telefon 0736-00 56 50, vice
ordförande Lars Vikinge (C), telefon
0705-54 31 25.

Socialnämnden är en myndighetsnämnd.
Ordförande Elisabeth Gustafsson (S),
telefon 0706- 02 95 78, vice ordförande
Niklas Borg (M), 0708-15 49 73.

Omsorgsnämnden ansvarar bland annat
för sociala insatser inom individ- och
familjeomsorg, insatser till personer med
utvecklingsstörning och personer med
funktionshinder. Ordförande Daniel
Andersson (L), telefon 0722-40 07 71,
vice ordförande Sara Skyttedal (KD).

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd med ansvar för bland annat

Äldrenämnden ansvarar bland annat för
vård- och omsorgsinsatser för äldre samt
hemtjänst.
Ordförande Mikael Sanfridson (S) telefon 0722-40 08 24, vice ordförande Fredrik Lundén (M), telefon 0767-64 65 83.
Bolagen
Linköpings kommun organiserar delar av
sin verksamhet i bolagsform. De största är
Tekniska Verken AB, AB Stångåstaden och
Lejonfastigheter AB. Bolagen har politiska
styrelser som kommunfullmäktige utser.

nya företag
företag med mer kompetens inom marknad, försäljning
och ekonomi kan du gå kommunens Företagarskola.
Vid 19 tillfällen under fyra månader får du en bred
inblick i företagande och jobbar hela tiden med din
egen idé. Som avslutning presenterar din affärsidé vid
ett tillfälle för hela det näringsfrämjande klustret. Det
kan till exempel vara Nyföretagarcentrum, Almi eller
inkubatorn Lead. Företagarskolan hålls två gånger per
år och är gratis för alla som fyllt 20 år och är bosatta i
Linköping.
För etablerade företag finns stora utvecklingsmöjligheter, hela vägen från byggklar industrimark till kvalificerade forskningsresurser. Universitetet har osedvanligt
stor bredd i utbildning, forskning och olika tjänster
riktade till företag.

Science Park Mjärdevi
Linköping erbjuder även miljöer för företag som vill
växa. Mest känd är Science Park Mjärdevi, granne med
universitetet. Här finns 250 kunskaps- och utvecklingsintensiva företag med cirka 6000 anställda och inkubatorn Lead. Lägg till detta framstående kluster inom
bland annat gröna näringar, flyg och komposit.
Näringslivskalendern
I näringslivskalendern hittar du tips på intressanta föreläsningar, nätverksträffar och mingel. På kommunens
webb hittar du näringslivskalendern och mer information som kan vara till nytta för företagare.
http://www.linkoping.se/naringsliv-och-arbete/

Kortfakta om Linköpings näringsliv:
• 14 500 registrerade företag
• 65 procent av företagen är kunskapsintensiva
• Kända företag: Saab, Ericsson, Combitech, Cloetta,
IFS, Sectra, Scan, Arla, Autoliv, Cybaero, Motorola
Kontakt med företagsservice
Telefon: 013-20 61 00
E-post: foretagsservice@linkoping.se
Öppettider: Måndag-torsdag kl. 09.00-15.00,
lunchstängt kl. 12-13
Adress: Drottninggatan 45, Linköping
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KULTUR

Foto: Claes Lundkvist

Konstnärlig utsmyckning i nya Vallastaden av Hasti Radpour.

Brett och nyskapande kulturliv
Linköping har ett rikt och varierat utbud av kulturella evenemang och Linköpings kulturliv har utvecklats kraftigt det senaste
årtiondet. Nya satsningar inom exempelvis skolbio, teater, museum, kulturskola blandas med stora event, som nyårs- och
nationaldagsfirande.
I Linköping finns de stora arenorna. Saab
Arena har stått värd för Melodifestivalen
och konserter med stora internationella
artister. Konsert & Kongress, som finns i
hjärtat av Linköping, är en av landets största
konferens- och konsertanläggningar. Här
finns också kultur i det mindre formatet,
som Kulturskolans lördagskonserter. På
Sagateatern visas barnteater, dansföreställningar och ett stort antal andra kulturevenemang som sker i föreningslivet regi.
Konsten har en given och framskjuten
plats i Linköping. Konstintresserade flanörer besöker gärna konsthallen Passagen
som ligger i det vackra Centralpalatset
vid Stora Torget. Passagen presenterar
ett varierat och omfattande urval av samtida konst. Här visas både lokala och mer
nationellt kända konstnärer. Seminarier,
offentliga diskussioner och gruppvisningar
är alla naturliga delar av Passagens verksamhet. För den yngre publiken erbjuds
olika typer av konstnärliga aktiviteter och
ibland musik.
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Festivaler och event
I Linköping hålls årligen ett stort antal
event, både stora och små. På Borggården
arrangeras nyårsfirande och nationaldagen
firas på Friluftsmuseet Gamla Linköping.
I augusti varje år arrangeras Linköpings
Stadsfest. Det är en folkfest med bland
annat uppträdanden och ungdomsaktiviteter på Linköpings gator och torg.
Två gånger per år gästas Linköping av
NärCon, Nordens största spel- och cosplayfestival. På festivalen träffas tusentals
personer från hela Norden för att spela spel
och delta i turneringar.
Ett annat återkommande arrangemang
är Östergötlands musikdagar som är ett
sommarevenemang för klassisk musik i
Östergötland.
Orkestrar, dans, film och teater
Östergötland har ett mycket rikt
musikliv. Här finns Östgötamusiken och
dess orkestrar, som spelar både publikt, i
skolor och i andra sammanhang. Den föreningsdrivna Linköpings Symfoniorkester

består av både fritidsmusiker och yrkesmusiker. Norrköpings symfoniorkester,
en av landets ledande professionella symfoniorkestrar, ger regelbundet konserter i
Linköping.
Kulturskolan har undervisning i musik,
dans, teater och bild/form. Drygt 3 500
elever i åldrarna 6–19 år deltar i skapande
verksamhet varje termin.
Skylten, mitt emot centralstation är en
mötesplats för kulturen och dess utövare.
Under 2018 öppnas Skylten igen efter
en omfattande renovering. Det blir då en
mötesplats med ateljéer, replokaler och
konsertscener. Under 2018 öppnas även
Agora i Skäggetorp. En kreativ mötesplats
med bibliotek, musikstudio, ateljé och
mycket mera.
För den teaterintresserade finns Östgötateatern, som har en egen scen i Linköping,
där alla uppsättningar spelas. Kritikerrosade
ung scen/öst, har en egen scen. På Sagateatern ges bland annat dansföreställningar,
barnteater och riksteaterns pjäser, i samarbete
med Kulturarrangörer i Linköping, Karil.

Linköpings filmsalonger håller till i
salong 3 på Filmstaden, där visas det ett
varierat utbud av alternativ film till ett förmånligt pris.
Dansens hus är ett anrikt gymnastikhus
från 1800-talet som invigdes 2012. Dansens hus är ett hus för all slags dans. Här
träffas dansstuderade och dansföreningar
för att träna och ha uppvisningar.
Museer
Friluftsmuseet Gamla Linköping är ett av
Östergötlands mest populära besöksmål
och erbjuder avkoppling och upplevelser
för unga och gamla året runt. Här finns
stadskvarteren med museer, utställningar,
unika butiker och kulturhistoriska trädgårdar. I naturreservatet Vallaskogen finns
flera promenadstråk samt Valla gård, där
du hittar en lekpark, hästar och smådjur,
minigolfbana, med mera.
Flygvapenmuseum i Linköping utsågs
till bästa museum i Sverige 2011 och prisades dessutom för årets bästa utställning
2010. Det var Riksförbundet Sveriges

Den 5,5 meter höga skulpturen Hello Goodbye i Hackefors
rondellen. Konstnär Cajsa von Zeipel.

Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5. Telefon: 013-20 66 01.
Öppettider för alla bibliotek finns på
www.linkoping.se/bibliotek
Kultur- och fritidskontoret, Apotekaregatan 13 C.
Telefon: 013-26 38 00. Öppettider: Vardagar klockan 7.45–14.30
www.linkoping.se/ uppleva-och-gora

Foto: Göran Billeson

Linköpings turistbyrå, Linköping Konsert & Kongress
Telefon: 013-190 00 70. Öppettider måndag – fredag kl 10.00
– 17.00, lördag kl 10.00 – 16.00, söndag stängt.

Läsfåtöljer i Stadsbiblioteket.

museer som stod för utmärkelsen. Utställningen om Kalla kriget och det bärgade
vraket av den nedskjutna DC3:an väcker
fortfarande stort intresse. Dessutom
speglar museet det svenska militärflygets
utveckling från pionjärtid fram till idag.
Östergötlands museum har en stor samling konstföremål från medeltiden till idag
och tillfälliga utställningar. Flertalet konstverk av östgötakonstnärerna Pehr Hörberg
och Johan Krouthén finns där.

Bibliotek
Linköpings stadsbibliotek ligger ett stenkast
ifrån Domkyrkan och är en arena för debatt
och diskussioner, möten och individuell
kreativitet. Det finns även nio närbibliotek
ute i stadsdelarna samt en bokbuss.
På biblioteket kan du självklart låna
böcker. Men du kan göra så mycket mer,
bland annat låna en dator, läsa tidningen
eller ladda ner ljudböcker. För barn och
unga ordnas det en mängd olika evenemang som sagostunder, tävlingar och
barnteater.

Foto: Göran Billeson

Kosthallen Passagen.

I Kulturskolans regi utövar närmare 4 000 elever musik, dans, teater och bild/form.
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FRITID

Foto:
Claes Lundkvist

Foto: John Sandlund

Det finns långa promenadstråk vid Stångån och Kinda kanal.

Varierad fritid
med många alternativ
Fotboll, friidrott, simning, gymnastik, skridskoåkning, löpträning och ridsport – det finns
många möjligheter för de som vill röra på sig i Linköping.
I Linköping finns många motionsspår och
promenadstråk. Vallaskogen, Trädgårdsföreningen, och de centrala delarna av
Stångån/Kinda kanal är exempel på stråk
som erbjuder uppfriskande uteliv.
I Vidingsjö motionscentrum finns
löp- och skidspår. Längre motionsspår
finns även i Rydsskogen, Olstorp utanför
Ljungsbro, Åbysäcken i Hackefors och
Malmslätt. På Vreta Klosters golfbana
norr om Ljungsbro finns konstsnöspår.
Här måste man lösa åkkort, men det är
möjligt att betala med kort i automat.
I Linköping finns det badmöjligheter
för alla året runt. Linköpings simhall och
Ljungsbrobadet har öppet året om och där
kan du få professionell simundervisning,
motionssimma, ha roligt i äventyrsbadet
eller koppla av i relaxavdelningen.
Under sommarmånaderna är Himnabadet i Linghem, Valkebobadet i Viking-

stad och Tinnerbäcksbadet i centrala Linköping populära bad. Tack vare energi
smart användning av överskottsvärme
från fjärrvärmeproduktionen i Linköping
kan du njuta av 25-gradigt(!) vatten i
badsjön i Tinnerbäcksbadet.
Arenor och anläggningar
Det finns flera anläggningar för friidrott
i Linköping, däribland friidrottshallen på
universitetsområdet och intilliggande fri
idrottsarenan Campus Valla.
Linköping Arena är en komplett arena
med konstgräs som invigdes 2013. Den
används för träning och elitfotboll, sommaren 2013 spelades UEFA Dam-EM på
Linköping Arena. Närliggande Saab Arena
är ishockeylaget LHC:s hemmaarena.
Befinner du dig gärna på hal is finns de
möjligheterna på Ljungsbro Fritidscenter,
Stångebro och Saab Arena. Där kan du

Malin Baryard tävlar för Linköpings fältrittklubb och var ambas
sadör för Linköping när nya ridsportcentret i Smedstad byggdes.

Foto: Lennart Lundwall

Flera nya aktivitetsparker har byggts senaste åren.

bland annat spela ishockey eller ägna dig
åt konståkning. Friidrottsarenan Campus
Valla används under vintersäsongen som
isoval för skridskoåkning. Saknar du egen
utrustning finns det att hyra hos närliggande Campushallen. Det finns även ett
stort utbud av gym i kommunen, exempelvis Linköpings sporthall eller något av
de många privata gymmen.
Under de kommande åren kommer
kommunen att bygga flera nya idrottshallar
i olika stadsdelar samt en ny simhall som
beräknas stå klar 2021.
För unga
Ridsport är en av Sveriges mest populära
ungdomssporter. I Tinnerö eklandskap
finns Smedstad ridsportcenter, en toppmodern ridsportanläggning som invigdes
hösten 2016. Därutöver finns flera stadsnära stall i Linköping.

Bild: White ariktekter

Interiör från nya allaktivitetshuset Agora i Skäggetorp.
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I Ekholmen finns Fun Skate Park, Sveriges största utomhuspark för skate. Hangaren Hot Sport Center är en anläggning
för bland annat klättring, skate, inlines
och BMX. I anslutning till Hangaren finns
även inomhushall för fotboll, en beachvolleyplan, ishockeyrink och konstgräsplan.
Ett föreningsliv för alla
På kommunens hemsida finns ett sökbart
föreningsregister och information om hur
du söker bidrag. På hemsidan hittar du även
kommunens lokalbokning som du vänder dig
till om du exempelvis vill boka en idrottshall.
Kultur- och fritidskontoret
Apotekaregatan 13C, öppet vardagar
klockan 7.45–14.30. Telefon, receptionen 013-26 38 00.
www.linkoping.se/uppleva-och-gora

Foto: Staffan Gustavsson

Den konstfrusna isbanan Ovalen på Campus Valla.

Vi bjuder dig som är nyinflyttad på teater!
Klipp ur den här annonsen och ta med den
till biljettkassan.

Östgöta Blåsarsymfoniker
Östgöta Brasskvintett
Crusellkvintetten
Östgötabandet

Erbjudandet gäller två biljetter, onsdag
eller torsdag, till valfri föreställning 2018
(ej musikal eller soppteater).

Välkommen att njuta av
kultur & fritid i Linköping

mer info:
www. o s t g o t a m u s i ke n . s e

Klipp ut annonsen och erhåll
25%* som
nykundsrabatt!

Välkommen till
Lanemo Konditori
- Linköpings äldsta konditori,
bageri och café!

Teater, dans & musik!
Välkommen till Sagateatern och
den lokala riksteaterföreningen Karil.
Vi arrangerar det senaste inom scenkonst.

HITTA TILL SAGATEATERN: Borgmästaregatan 9, intill Stora Torget.
På www.karil.se kan du se aktuellt program.

*Går ej att kombinera
med andra erbjudande. Gäller till 1 maj
2019.

Vi erbjuder allt från klassiska bakverk, smörgåstårtor &
sallader till stenugnsbakade surdegsbröd och högtidstårtor!
Vi sätter kvalité på råvaror och slutprodukt främst och har
över 75-års yrkeserfarenhet.
Avnjut gärna en god kopp
kaffe i vår genuina cafédel
med anor från 1950-tal!
Varmt välkomna!

Västra vägen 6, Linköping  013-12 24 07  www.lanemokonditori.se

Kultur- idrott- och
fritidsarenor för dig!
linkoping.se/uppleva-gora
Linköpings stadsbibliotek

Simhallar

Motionsspår

Passagen Linköpings Konsthall

Kulturskola

Friluftsmuseet Gamla Linköping

Mötesplatser för barn & unga

Ridmöjligheter

Linköpings kommun

linkoping.se/uppleva-gora
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NATUR

Foto: Göran Billeson

Tinnerö eklandskap ligger inom gång- och cykelavstånd söder om staden. Det finns många vandringsleder och rastplatser i hagmarkerna.

Omväxlande natur nära staden
Linköping har en varierande och omväxlande natur. Slätt, berg, skogar och sjöar går in i varandra. Året
runt arrangerar kommunen i samarbete med olika föreningar guidningar i Linköpings natur. Flera av
naturreservaten ligger i stadens närhet och är lätta att ta sig till.
På kommunens hemsida www.linkoping.se/natur, hittar
du beskrivningar av reservaten inom kommunen. Här är
några av dem:
Tinnerö eklandskap
Som en grön kil från söder når det östgötska eklandskapet
ända in i centrala Linköping. Även till fots eller cykel är det
lätt att ta sig ut hit. ”Tinnerö Eklandskap kultur och natur”
är ett 687 hektar stort kommunalt naturreservat som
bildades 2006. Det är ett mosaiklandskap med ekhagar,
våtmarker, lövskogar och gamla barrskogar. Det som gör
området speciellt är den stora rikedomen på gamla ekar.
Tinnerö eklandskap är ett utmärkt område för motion och
rekreation. I reservatet finns ett finmaskigt grusvägnät med
vägvisning ypperligt för långa promenader och cykelturer.
För den som vill vandra i naturen finns drygt 20 km leder
och markerade stigar, samt rastplatser med eldstäder.
Vidingsjöskogen
I anslutning till Vidingsjö motionscentrum i södra delen
av Linköping ligger Vidingsjöskogens naturreservat. Detta
är ett omtyckt strövområde med stora naturvärden knutna
till gammelskogen, klibbalkärren och sumpskogarna. Vid
motionscentret finns en mängd spår och leder, utegym och
lekplats.
Ekängsdalen och Ullstämmaskogen
Söder om Vidingsjö motionscentrum och naturreservat
ligger Ekängsdalen, en dalgång där flera nya våtmarker har
skapats. Från fågeltorn och tillgänglighetsanpassade plattformar kan du njuta av ett rikt fågelliv, bland annat den
sällsynta svarthakedoppingen. Nybyggda rastplatser med
sjöutsikt har gjort området till ett omtyckt utflyktsmål. Ett
stenkast söderut ligger Ullstämmaskogens naturreservat.
Här finns trolsk, gammal barrskog att ströva i, till exempel Östgötaleden, LOK-milen eller ”skogsstigen” som går
genom reservatet.
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Vallaskogen
Vallaskogens naturreservat utvidgades under 2017 och är
beläget i Linköpings centrala delar i anslutning till Gamla
Linköping. Här finns en blandning av löv- och barrskog,
en del betad som förr i tiden, då djuren ”gick på skogen”.
Cirka 500 kärlväxter finns i reservatet, liksom intressanta
fornlämningar. Området är lätt att promenera i. En stig
med naturinformation, anpassad för synskadade, utgår från
Gamla Linköping och motions- och mountainbikespår
finns också.
Svartåmynningen
Utmed Roxen, mellan Linköping och Berg, finns stora
betade strandängar. Detta område är en av landets rikaste
insjöstrandängar vad gäller fågellivet. Här har mer än 200
olika fågelarter setts. Gör ett besök till något av reservatets
två fågeltorn vid Nybrobaden eller Sättunaviken, som är
anpassade för rörelsehindrade.
Kärna mosse
Strax utanför Malmslätt finns ett av Östergötlands finaste
kalkkärr. Här finns uppemot femton olika orkidéarter och
många andra arter som du främst hittar i fuktiga, kalkrika
miljöer. Kärret omges av en spännande och vildvuxen skog
och på flera ställen tränger grundvattnet upp i källor i marken.
Viggeby
Viggeby naturreservat ligger i södra delen av Linköpings
kommun, vid sjön Järnlunden strax väster om Brokind.
Längs klippiga stränder med knotiga tallar och bland reservatets öar får man känslan av att vara i en skärgård. Detta
omväxlande reservat består av fina ekmiljöer, lövskogar
och flera öar. Reservatet lämpar sig väl för badbesök under
sommaren, skridskoturer under vintern eller skogspromenader under hösten.

Trädgårdsföreningen
En härlig oas
belägen centralt i staden.
Här kan du
promenera i den
vackra miljön, gå på
Foto: Magnus Bergvall
guidad tur, ha picknick,
Rödspov
handla växter, leka, äta eller
vid
Svartå
fika. Här växer både planterade
mynningen.
och naturligt växande växter och trädslag. Här finns också lekplats och beachvolleyplan.
Naturcentrum
Vid Naturcentrum i Trädgårdsföreningen anordnas en
mängd aktiviteter för alla trädgårds- och naturintresserade.
Genom de föreningar som är knutna dit, erbjuds till exempel föreläsningar, utflykter, kurser eller utställningar inom
natur, trädgård, arkeologi och miljö. Naturcentrum bedriver även en naturskola.
Stångån Kinda kanal
Stångåstråket bjuder på ett pärlband av platser att besöka –
Kinda kanals slussar, badplatser, båthamnar, parker, caféer,
restauranger, friluftsområden och vandringsleder. Från
Landeryd i söder genom centrala Linköping till Roxen i
norr är det cirka fjorton kilometer och här finns något för
alla, oavsett om du vill cykla, vandra, fiska, paddla kanot,
motionera eller delta i olika evenemang. Utter, den spektakulära fågeln Kungsfiskare och den mäktiga havsörnen
är bara några exempel på den artrikedom som finns i de
fantastiska naturmiljöerna längs ån.

Foto: Sören Johansson

Rosenkällasjön.

Foto: Göran Billeson

Tinnerö eklandskap.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst, Drottninggatan 45, telefon: 013-20 64 00
telefontider: Vardagar kl 8.00–17.00. (8.00–16.00 juni–augusti)
www.linkoping.se/natur
Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, telefon: 013-20 62 68, är öppet måndag till torsdag kl. 12.00–16.00.
www.calluna.se/utbildning/naturcentrum

Res smidigt och bekvämt
från Linköping City Airport
Varför inte möta våren eller hösten i Paris, Amsterdam eller
London? Res med KLM från Linköping. Ta morgonflyget och du
landar lagom till förmiddagsfikat. Är du morgontrött finns det
två avgångar till att välja på (mån–fre). Pris från 1.700 kr t o r.

www.linkopingcityairport.se
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SKOLA OCH UTBILDNING

Foto: Lennart Lundwall

Förskola, grundskola, gymnasieskola
och vuxenutbildning:
Utbildningskontoret
Apotekaregatan 13 C,
Telefon: 013-26 38 00.
Öppet vardagar klockan 7.45–16.00
www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/
Foto: Lennart Lundwall

Från förskola till universitet
Från öppna förskolan till doktorandutbildningen. I Linköping finns ett brett
spektrum av utbildningsmöjligheter.
Därför kommer unga och vuxna från
hela regionen, hela Sverige och hela
världen för att utbilda sig här.
Det kräver att vi i Linköping har en bred
och trygg skolorganisation som kan tillgodose alla dessa drömmar och krav.
Linköpings kommun svarar inte ensamt
för utbildningsambitionerna. Här finns
också fristående skolor, folkhögskolor och
universitet.
I Linköping finns cirka 180 kommunala
och fristående förskolor med cirka 8 000
barn i åldrarna 1-5 år. I flera bostadsområden finns även pedagogisk omsorg (familjedaghem). Dessutom finns åtta familjecentraler med öppen förskola. Kommunen
har också dygnet-runt-omsorg för familjer
som arbetar kvällar, nätter eller helger.
Grundskola och gymnasium
I Linköpings grundskolor går cirka 18 000
elever varav 2 700 i fristående skolor. Lågoch mellanstadieskolor finns i de flesta av
kommunens bostadsområden och erbjuder
även fritidshemsverksamhet och öppen fritidsverksamhet. Högstadieskolorna har ett
varierat utbud av profiler och inriktningar.
För denna åldersgrupp finns fritidsgårdsverksamhet. På de fem kommunala och
12 fristående gymnasieskolorna går cirka
6 600 elever. Skolornas utbud omfattar
samtliga program inom gymnasieskolan.
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Hitta och jämför skola
På kommunens webbplats finns information om olika skolor, hur man väljer
program på gymnasiet. Det finns även
en tjänst för att jämföra elevenkäter för
grundskolor och gymnasieskolor, både
kommunens och fristående.
Vuxenutbildning och SFI
Studera som vuxen Även du som vill studera som vuxen kan göra det i Linköpings
kommun. Den kommunala vuxenutbildningen i Linköping består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna
och utbildning i svenska för invandrare
(SFI). I Linköping finns även flera folkhögskolor.

att de första högskoleutbildningarna startade för 50 år sedan. Det fick status som
universitet 1975.
Linköping gjorde sig snabbt känt som ett
modernt universitet, som skapade nya tvärvetenskapliga utbildningar och forskningsområden. Den tvärvetenskapliga forskningsinstitutionen Tema är unik i Sverige.
Linköpings universitet har också avancerad
teknisk och medicinsk forskning.
Vid Linköpings universitet studerar

cirka 27 000 studenter på fyra campus i
tre orter: Campus Valla och Campus US
(som båda ligger i Linköping), Campus
Norrköping och Campus Lidingö – Carl
Malmsten Furniture Studies. I Linköping
ges eftertraktade utbildningar till bland
annat civilingenjör, ekonom, psykolog,
läkare, sjukgymnast och lärare. Universitetet har en hög andel sökande utanför
regionen, det vill säga från hela landet.
Läs mer på www.liu.se

Folkhögskolor
Inom Linköpings kommun finns två folkhögskolor; Valla folkhögskola och Lunnevads folkhögskola. Båda ger allmän kurs,
som ger behörighet till högskoleutbildning.
Valla folkhögskola ger även utbildning till
fritidsledare, scenkonst och andra kurser.
Lunnevads folkhögskola har kurser inom
konst, dans och musik.
Östsvenska yrkeshögskolan
Bakom Östsvenska yrkeshögskolan står
kommunerna och Region Östergötland.
Den ger kvalificerade yrkesutbildningar i
Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby
och Söderköping. Läs mer på www.osyh.se

Foto: Göran Billeson

Linköpings universitet
Linköpings universitet är ett av Sveriges
större lärosäten och ett av de yngre, trots

Den så kallade Corson går genom hela Campus Valla och binder ihop de olika institutio
nerna. Linköpings universitet etablerades 1975 och är idag 27 000 studenter och 4 000
medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt
internationella rankningar är Linköpings universitet bland de främsta i världen.

Välkommen till
LILLGÅRDSSKOLAN

Välkommen till
LILLGÅRDSSKOLAN

- en-kunskapande
skola
en kunskapande

skola

www.lillgardsskolan.se

www.lillgardsskolan.se

Välkommen till
Montessoriskolan Trilobiten
Montessoriskolan Trilobiten är en för- och grundskola (F-6) som
ligger i ett lugnt område i Linköpings södra stadsdelar med skogen
intill. Skolan startade 1995 och har idag cirka 75 barn i förskolan och
120 barn i grundskolan. Förskolan är delad i två avdelningar med
åldersindelning 1-3 respektive 3-5 och grundskolan arbetar med
åldersblandade grupper i årskurs 1-3 respektive 4-6.
Hos oss får ditt barn en bra skolmiljö med ro att koncentrera sig på sitt skolarbete. Vår verksamhet utgår
från montessoripedagogiken vilket innebär att vi
ser att inget barn är det andra likt. Barn är heller
inte intresserade av samma sak samtidigt men de
är nyfikna och de har en spontan lust att lära sig
om de får göra det utan pekpinnar, i sin egen takt
med de vuxna som stöd och inspiration.
Vi har en läsa-skriva-räkna-garanti som är skapad utifrån målsättningen att alla som går ut grundskolan tidigt ska
kunna läsa, skriva och räkna.
Välkomna till Montessoriskolan Trilobiten, önskar
rektor Thomas Palmqvist med medarbetare
Mer information och kontaktuppgifter:
www.pysslingen.se/montessoriskolantrilobiten

Studera i Linköping
- flera skolor efter nästa uppslag

Varmt välkommen till våra skolor!

Förskola, fritidshem och grundskola finns i en fantastisk miljö mitt
i naturen strax utanför Ljungsbro. Inne i centrala Linköping finns
Björkö Fria Gymnasium.

Förskolan Virvelvinden 1-5 år
Naturligt, lekfullt växande
www.bjorkofriskola.se/forskola

Vi ser kraften i varje individ!
Vi vet att elever lär på olika sätt och i olika takt.
Därför har vi en pedagogik som utgår från varje individ.
Hos oss blir alla sedda och utmanade i en trygg och
studiefokuserad skolmiljö.
Kunskapsskolan Linköping bedriver utbildning i årskurserna 4–9.
För kontakt och information: info.linkoping@kunskapsskolan.se

Björkö Friskola F-9

Lärande genom teoretisk, praktisk och
estetisk inlärning
www.bjorkofriskola.se

Björkö Fria Gymnasium

Naturvetenskaps och estetiska program med
estetisk- natur-, musik- och samhällsinriktning
samt introduktionsprogram
En skola för Kunskap, Kreativitet och Frihet
www.bjorkofriagymnasium.se

Allt med en
Waldorfpedagogisk inriktning
15

!

!

!

!

!

!

!

!

LINKÖ

!

!
!

BE !
RG

!

!

Gillberga

!

!

!

!

!

!

Domargården

!

Ullevi

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

E4

Tornby
köpcentrum

!

!

!

!

!

!

TORNBY

!

!

!

!

!

!

!

!

SKÄGGETORP

!

!

!

!

!

g

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!
!

!

!
!

ho
vsl
ed
en
bo
La

Bygatan

Dju
r

!

itet sväg en

Unive rs

gen

!

!

ar v ä

gå
r

!

alm

!

!

Nya
K

!

!

!

D

!

!

!

!

ST
A

!

Ry dsvä gen

!
!

!

!

NG

!

!

VI
KI

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

en

!

!

!

!

!

!

diket

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

xt

!

Te

!!

!
!

!
!

!!

!

!

!

!

!

!!

!!

!

!!

!

!!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

yk

il

!

!

<til

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!
!
!
!

!
!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

en

"
A

Rosenkä

0
!

!
!

!

!

!

t ads

!

!
!

!

!

!

!

!

sväg

!

er m

!

!

!
!

!

S öd

!

!

!
!

alm

!

Industri

Glyttin

!

!

!

!

!

!

Östg
ötag
ata

!

!

gata n

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

Tinnerö

!

Lövsättersgården

lN

!

kapell

!

Linköpings krematorium
Hoppets Ljusets kapell
kapell Stillhetens

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Åby
Slaka djurhem

!

!

!

!

!

Östgötagatan

!

!

!

a ta n

!

!

!

!

leden !

ö ta g

!

!
!

!

Ö st g

!

!

!

!

Sm
ed
sta
ds
bä
ck

Lilla Aska
griftegård

Halshöga

gen

16

ta
Öst!gö !

SLAKA

arvä

!

I

Kal m

Simhall

TINNERÖ EKLANDSKAP

Gamla

y

n

!

skolan

w

g a ta

100 200 m

Birgitta- Landsting

P

Ha m n

Trädgårdsföreningen

Sporthall

!

!

s
Gravfält från järnåldern

Slaka
skola

en

!

gatan

Elsa Brändströms skola
!

!
!

P

!

Åsmestad

!

Kungsbergsskolan

n gån

S:t Lars

r

!

!
!

!

!

Slaka
kyrka

äg

!
!
!

s

Lambohov

S tå

Ú

e
Åsm

St Aska

sv
fo r

ron
ttn b
Dro

gatan
Drottnin P-hus

P

!

DJURGÅRDEN

gen

ne

Isbana

led

!

n
Ta

Väs t

ing g

!

!

Gamla

bro

a
Ny

tan
Storga

P-hus

!

0

Stånge

ta n

S
Dro tt
n

!

inge

!

P

forsv ä
T anne

al

ga
to r

!

m

2,5 km

an

Storga tan

av

P Stadshus

Slott

Lambohovs
centrum

ron

ak

Slottsparken
P

-

Han

!

Räddn.
tjänst

sleden

Trv

!

!

¬

nd

Slottsparken

Länsstyrelse

P

"
¹

u

u

Ki

Domkyrka

S:t Lars
kyrka

!

!

Stångebroparken

n

P
!

Stads
bibliotek

VÄSTRA
VALLA

Vallastaden

Lambo hov

P

Tull
b

ta
Hamnga

P-hus

parken!

Vallaskogen

!

Länsmuseum
IT-Ceum
Stora
Teatern
Konsert &
Kongress

P

ng ån

J

en

P

ä
nv
är parken

gg

V a sa vä g

Linköpings Universitet
Campus Valla

LAMBOHOV

P

Söd Stå

S tån

L Gålstad

v

ra

a
gs

I

Ishall
Bandyplan SAAB Arena

Stångebro sportfält

Resecentrum

E

wGrenad

n

Järnvägs

{

en
ng
ikri
n
k
Te

Kalmarvägen

Berzelii
parken

wÚ

Valla friluftsområde

talede

Buss-

ata terminal
n

Ebbepark

ö
stg

Mjärdevi Science Park

vsled en

ÖSTRA
VALLA

I
Ö

sg

Kåparp

M

Gamla Linköping

Colonia
studentbost.

Gamla

a
Slak

!

!

!

Z
Linköpings golfbana
18 hålsbana

b oh o

Stor g D

ÚvägenGriftegård
almslä tts

an
rngat
Kase

gen
Rydsvttäsvägen
lä
s
lm
a
M

!

äg

Bantorgsparkenån
P

skolan

5 km

en

Sö
dr a S
t å n gg

Racketcenter

Gumpekullabron

Lam

23
34

Gumpek ullavägen

!

P

Vasaväge
n

Lektorshagen Folkunga-

2,5 km
Rydskogen

Ryds
centrum

inj
tal
Da

!

Katedralskolan
P

u

RYD

Djursjukhus

Flygmedicin
FMV - Prov
centrum

Vasahallen

!

Sporthallen
Ryd

Hangaren
Hot Sport Center

Lkpg:skytteför.
Malmen Sporthall
återvinningscentral

¬
JÄGARVALLEN

rn
v

skolan

!

!

!

en

Malmen

FFV - Aerotech

Jä

!

!

!

Flygvapenmuseum

v äg

MJÄRDEVI

Timmermansplatsen

sv VASASTADEN
äg
Berzeliusen

en
äg

na
K är

¬

V

Industrigatan

!

!

!

Barhäll

Be
rg

ta
n

GOTTFRIDSBERG

ö
alm

T AD
IKINGS

Steninge

!

!

!

!

!

!

!

n
äge

!

M
till

ev

en
a dj
är
ga

av

ms gata
Carl Cederströ

I

!

!
!

!

!

Gr

str
Vä

Järnvägs
stn

!

!

väg en

Naturreservat
Kärna mosse

av

!!

!

ä rn

!

n
ge
vä
gs

2,5 km

!

er
db

MALMSLÄTT

!

!

å rd s

5 km

Malmslätts
centrum
K

!

Ny g

± w

en
Le
väg
Kärna d b e r g s

u

!

!

!

Gravfält

Nya

la L e
Gam

n

rgsvägen

Glyttinge

centrum

!

Nya Le
dbe

Tokarp
Värö

ä ge
gs v
B er

!

Skäggetorps
centrum

Tor
nby
väg
en
!

!

!

!

!

!

!

Gerstorp

!

!

!

Nygår dsvä gen
!

!

!
!

!

Tift

!

Tjärarp

!

Lera

!

34

!

250

500

1 000 m

"
A

!

EKÄNGEN

ÖPING

Miljöstation
Gärstadverket
Gärstad
Gärstadtippen
avfallsanläggning

Gärstad
återvinningscentral

Segelbåtshamn

Stång
å

n

¬

E4

en
!

!

!
!

!

!
!

sv
äg
e

n

!
!

sv
bo
rg
gs

!

!

Docketorp

!
!
!

!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!!

!

!

!
!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ar
till Kalm

!

!

!

!

!

*Norra banan!18 hål
*Södra banan 18!hål
!
*Korthålsbana
9 hål!
!!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

Slattefors
sluss

!

!

!

!

S

!

Z

!

!

!

!

!

!

Råbe
rg

!
!

!

!

!

!

Å kerbog

!

!

!

!

!

!

Harvestad

!

Slattefors

Landeryds golfbana

!

!

!

!

!

Stå
ng
ån
!

!

OR
EF

!

Ekäng

!

!

!

Övre Ullstämma

Ekängsdalsgångens våtmark
Ekängssjön
Ullstämma!
!
sjön
!
!

!

!

!

!
!

!

!
!

!
!

!

Möjetorp
Ullstämma
återvinningscentral

!

R

s bro

!

!

y

Hju Hjulsbrobadet

!

!

!

!

!

!

!

!

!

äg

Ford on

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

!

!

!!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

nk

e rg
sbSlatte
d
r
for
Vå
!

!

!

!

!

!

!

!

Ste
viad ninge
uk t en

ho
lm

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Ro
se

!

Hjulsbro sluss

gen

!

!

!
!

s vä

!

!

en

!

!

äg

ån
ng
Stå

rov

R
Brokinds leden STU

!

!

lsb

in
Löv

Vårdsber gsvägen

ULLSTÄMMA

!

Rosenkälla

Hju

HJULSBRO

s
Ekholm väg
en

Haninge

10 km

!

Hackefors

ron
rob
b
ls

!

Ekö

Sk
on
be
rga
vä
ge
n
!

Fun
Skate Park Ekholmens
centrum

5 km
Skidspår 10 km
Skidspår 5 km
Löpspår 5km
El-ljusspår 2,5 km
5km

al
an

u

Vistväg en

Friskvårdscentral

!!

!

Edsberga
!

Copyright Kommunlantmäteriet i Linköping 2015
Medgivande 02.124

!

!

>
ka
ac

!

s

!

ttb
t i l l S lä

!

Börstorp

!

!

!

!

Brasken

!

!

Uveberg

VIDINGSJÖ

!

sv

!

!

den

EKHOLMEN

!

!
!

!

!

an

alede
n

!

!

y

le
inds
Brok

2,5km

LINKÖPINGS
MOTORSTADION

!

2,5 km

Jungfru
berget

Ålerydsvägen

n

!

u

Vandringsled

!

!

{

Idrottens LOK-gården
hus

!

Turistbyrå

!

!

!
!

!

led
en

!

!

!

S öd
e

!

!

!

!

n

V is tväge

!

Vandrarhem

!

!

!

Ú
s

Sjukhus

!

u

ak
nd
Ki

!
!

!

Sevärdhet

!

!!

!

!

!

!

!

!

HACKEFORS
n gån

tv ä

!
!

I
G
"
r
"
¹

!

en

!

Johannelunds
centrum

Ridskola/
Ridhus

Han
inge
lede
2km
n

!

!

ÖSTGÖTALEDEN

Ridskola

!

Lan Hackefors
der
yds
vä
ge
n

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ga
tan

{

!

!

!

!

!

rds

SVERIGELEDEN

Parkering

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

"
A

!

Minigolf

!

Brokind
sled
!

y

Vi s

!

ge

en
väg

!

ällasjön

KLOSTERLEDEN

35

JOHANNELUND

Korpvallen

Frökärret

!

!

S t ångån

n
sväge
Åleryd

!

!

!

!

!

Åtvi dabergsvägen

VIMANSHÄLL

Berga
skulptur
park

Smedstad

"
A

Z
w

V Bökestad

S tå

Berga
centrum

Bergadammen

!

!

HEMBYGDSLEDEN

Långgolf

!

SAAB AB

u

Z

!

!

!

!

!

!

a

!

I

BERGA

!

Flygplats

Elljusspår

!

erg
åb

rleden

Ridsportcenter

!

8

Campingplats

!

!

r

n

den
Söd erl e

älla

Parkering

!

den

GARNISONEN

Smedstads
dammar

Handel/Industri

!

!

!

i nd sl e

den

"
A

Båthamn

!

ägen
forsv
anne

8

Tannefors
slussar

en
äg

ne

Kanon- b
huset ä cke

Flygklubb

Linköping City Airport

tv
Vis

T in

Polis och
domstolar
SKL

Råberga

la T

RAMSHÄLL

!

djär!

Köpetorp

Badplats

¬
±
u

Centrum

TANNEFORS
tt s g at
an HEJDEGÅRDEN

Berga hage Bro
k

hagen sjukhus

EKKÄLLAN

n
ge
vä

G
"
r
Magistrats Universtets-

ar e

Bostadsområde

Grönområde

G am

e
sar

Las

n

rs
efo
nn
Ta

La

ta
tt s ga

y

w

a ta n

!

!

a
Ny

!

!

Ha m n g

Trädgårds!
föreningen

!

en
gs v ä g

svägen
Hagalund

n
nbro

y

Bollplan

Anders Ljungstedts
gymnasium

¬

!

!

TECKENFÖRKLARING

!

Norrköp in

da kanal
Kin

gatan
S:t Lars

Ú

Torvinge

Linköping
Arena

Stångebro
Tull parken
bron

t
Drot
ggatan
Drottnin

Räddn.
tjänst

STÅNGEBRO

ångån
tan
Hamnga

!

"
¹

eden

!

Gu mp ekullavägen

!

INNERSTADEN

!

Malmskogen

!

Kalle rsta ds
l

¬

en
Vasaväg

v

Beatelund

St Vänge

s-

Fjärrbussterminal
Stångebro
Jä
rn Busssportfält
vä terminal
SAAB
gs
ga ReseArena
tan
Katedralcentrum St
skolan

!

svägen
Linghem

!

!

!

!

Oskarsg
Södra

d
Kallersta
bron
a dslede n
t
s
r
e
l
l
a
K

ngg

KALLERSTAD

Biogasdepå

¬

Tallboda
centrum

EM

v
Hemsjö

Mörtlösa

Motorbåts
hamn

H
LING

u
2 km

to
ck

TALLBODA

till
S

Biogasanläggning

Dro
ttni

Idingstad
7km

Ú

¬

n

´

Gärstad

17

Utveckla din kreativa sida!

Östgöta balett och
dans akademi

Vi har många olika kurser för barn & ungdom 4-25 år!
Gör något kul på din fritid!

dans
sång
instrument

cheerleading
cirkus
teater

En professionell dansutbildning

parkour
juniorkonditor

Vi erbjuder lektioner
i klassisk balett och
contemporary dans

... och mycket mer!

Se våra kurser på:

på alla nivåer nybörjare upp till
avancerad och yrkes-förberedande.

www.aktivungdom.se/forening/linkoping
eller ring 013-312411

Välkommen att
besöka oss!
070-051 14 23
www.ostbalettdans.se

Du och din mobil
kan bli en aktiv röst

Energioch klimatrådgivning
Har du frågor kring hur du kan minska
din energianvändning, dina elkostnader
eller din klimatpåverkan?
Kontakta kommunens energi- och
klimatrådgivare, vi är kostnadsfria
och opartiska!

När Amnesty får information om att en människas liv är i fara, när någon
riskerar att avrättas, torteras eller ”försvinna” genomförs en blixtaktion.
Ett världsomspännande nätverk protesterar omedelbart genom brev, fax,
e-post och SMS som skickas till berörda regeringar. Som SMS-aktivist får
du ett SMS varannan vecka som berättar om vad en aktuell aktion handlar om och du bekräftar ditt deltagande genom att skicka ”AMN JA” till
72401. Ditt namn läggs då till på ett färdigskrivet vädjande som Amnesty
skickar vidare till berörd regering.
Gör så här: Skriv START AMN följt av ditt för- och efternamn i ett SMS och
skicka till 72401. Att få blixtaktioner via SMS kostar 5 kr styck. Du kan när
som helst avsluta din prenumeration genom att skicka STOP AMN till 72401.
Amnesty lagrar dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen.

18

E-post: energi@linkoping.se
Telefon: 013-20 64 00

Linköpings kommun

linkoping.se/energi

LINKÖPING
PRAKTISKA GYMNASIET
Praktiska Gymnasiet Linköping
g
praktiska.se/linkopin

SKOLAN MITT I ARBETSLIVET.
82% har jobb direkt efter studenten*

våra program

kontakt

Bygg och anläggning | El och energi
Fordon och transport | Hantverk: Stylist/Florist
VVS och fastighet | Naturbruk: Häst

Gudmund Rosenqvist
 gudmund.rosenqvist@praktiska.se
 070-650 80 72

*2017 hade 82% av våra elever jobb direkt efter studenten eller valde att studera vidare.

VI TROR ATT
DU KOMMER
ATT TRIVAS!

SCENKONST

FRITIDSLEDARE

En 2-årig yrkesutbildning
med hög konstnärlig
ambitionsnivå! Det här är
utbildningen för dig som
vill bli scen-konstnär med
förmåga att formulera
berättelser och skapa eget
material.

Fritidsledarutbildningen är
en tvåårig yrkesutbildning
för dig som vill arbeta
med människor.

KREATIV
PRODUCENT

En 1-årig utbildning för dig
som är intresserad av samhälle,
kultur och processledning.
För dig som vill vara med
och skapa nya platser där till
exempel näringsliv, kommunal
och regional verksamhet
utvecklas och fusionerar med
konsten och kulturens uttryck.

Sveriges mest nyskapande folkhögskola!
Vad menar vi med det egentligen? I vår vision har vi tydliggjort exakt det – vi ska vara en folkhögskola som leder
utvecklingen. En folkhögskola som inte bara är i takt med sin tid utan som också är framsynt och ser vad som
händer bakom nästa krön. En folkhögskola som på alla tänkbara plan ger de studerande möjligheter till en bra
utbildning med rätt innehåll, med den bästa pedagogiken och de bästa lärarna.
Vi är VALLA och vi är nyskapande!

Annons_VallaFHSK_240x163_180112.indd 1

Studievägen 22 • 583 29 Linköping
Växel 013-35 55 80 • www.valla.fhsk.se
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BYGGA OCH BO

Foto: Claes Lundkvist

Vasastaden, domkyrkan och universitetssjukhuset.

Foto: Jeppe Gustavsson

Bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017
lockade många besökare.

Linköping växer
– staden förändras

Få städer i Sverige har utvecklats så snabbt som Linköping. År 1900
bodde det cirka 14 500 personer i Linköping och nu närmar vi oss 160 000.
Linköping är Sveriges femte största kommun. Stadsbilden förändras oavbrutet.

Just nu befinner sig Linköping i en stor stadsomvandling.
Innerstaden växer och flera nya stadsdelar byggs. Höghastighetsjärnvägen Ostlänken ska dras genom staden och en
ny centralstation ska byggas. Vi kommer under många år
att få leva med lyftkranar, byggtrafik och en gator som
byggs om.
Innerstaden växer över ån
Linköping bygger för att fler ska kunna bo i innerstaden. Kvarter kommer att byggas tätare och vissa fall även
högre än tidigare. Innerstaden kommer också växa öster
om Stångån. Där planeras för en ny centralstation och
kring den ska bostäder och kontor byggas. Stadsdelen
kommer att heta Stångebro. Centralstationen blir ett
kommunikationsnav för hela regionen och bidrar till att
befolka miljöerna kring Stångån. På det här sättet lyfts
också Stångåns vatten in i stadsbilden på ett helt nytt sätt.
Övre Vasastaden
Förr var Industrigatan den stora genomfartsleden i Linköping. Nu rivs industriområdet successivt och den nya
stadsdelen Övre Vasastaden bebyggs med bostäder. Det
blir en del av den nya innerstaden. Det blir sammanhållna
kvarter med lägenheter, torg, butiker och restauranger.
Mycket är redan klart och inflyttning sker fortlöpande.
Eddan
Efterfrågan på bostäder med centralt läge är stor. Därför ligger ett av Stångåstadens senaste byggprojekt i dag
på före detta parkeringsplatsen Eddan – mitt i city, ett
stenkast från Trädgårdsföreningen. Här byggs cirka 230
hyreslägenheter, i hus med varierande höjd från fyra till
elva våningar. I markplanet blir det handel som butiker,
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llustration: Tengbom arkitekter

I Ebbepark blandas företag, forskningsmiljöer och boende.

service, restauranger med mera. Inflyttning beräknas till
våren 2020, så under 2018 kommer du att kunna följa
byggarbetet i korsningen Drottninggatan - Djurgårdsgatan
Vallastaden
Ett annat viktigt projekt som driver utvecklingen av Linköping framåt är Vallastaden – en helt ny stadsdel intill
universitetet och Mjärdevi Science park. Vallastaden är
tänkt att bli en modell för samhällsbyggnad, där de som bor
i stadsdelen på ett tidigt skede fått vara med och påverka
utformningen tillsammans med byggherrarna. I Vallastaden
byggs både småhus och lägenheter, som visades upp på upp
på ett bo- och samhällsexpo i september 2017.
Ebbepark
Ebbepark är Linköpings nya stadsdel i östra Valla. Detta
är ett projekt där många aktörer medverkar till omvandla
ett äldre industriområde till en öppen och tillgänglig
stadsdel. Målet med Ebbepark är att integrera bostäder
och verksamheter. Läget mellan Linköpings centrum,
universitetet och Science Park Mjärdevi samt närheten till
naturen gör det till en utmärkt plats för att både leva och
arbeta. I området förenas entreprenörskap, forskning och
utveckling med boende och service. Stångåstaden är delprojektägare och kommer att bygga 700 nya lägenheter
i området. Några fokusområden är hållbara transporter,
integrerade energisystemlösningar och kretsloppstänkande.
Folkungavallen och ny simhall
Linköpings kommun har beslutat att bygga en ny simhall
strax söder om Tinnisjön på Folkungavallen, i de centrala
delarna av Linköping. Folkungavallen var tidigare idrotts-

plats, som nu ger plats åt välbehövliga bostäder. Här ligger även den nuvarande simhallen, som är sliten av åldersskäl. Med den nya simhallen ska området utvecklas till en
attraktiv plats för simsport, motion, nöje och rekreation.
Tomter och småhus
Linköping har tomter och detaljplaner färdiga runt om
i kommunen. Det går att bygga både nära staden och i
mindre orter på landsbygden. De stora stadsdelarna med
småhusbebyggelse växer nu framför allt i södra delarna av
staden; Ullstämma, Lambohov och Djurgården.

llustration: 3XN Arkitekter

Illustration av Linköpings nya simhall.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
kundtjänst
Drottninggatan 45,
telefon: 013-20 64 00 telefontider: Vardagar kl 8.00–
17.00. (8.00–16.00 juni–augusti)
www.linkoping.se/Bygga-bo/
http://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/

Söka bostad och bygga
Söka bostad
Linköping har ingen kommunal bostadsförmedling eller bostadskö, men du kan
registrera dig som bostadssökande hos
Stångåstaden och flera privata hyresvärdar
i Linköping. Kommunens medborgarkontor har en lista över olika hyresvärdar. Läs
mer på www.linkoping.se/hyresvärdar
Bygglov
För att bygga nytt, bygga till eller förändra
en byggnad behöver du ofta ett bygglov. I
vissa fall räcker det med en anmälan om
byggåtgärd. Du kan göra bygglovsansökan
digitalt via webben eller en app. Bygglovskontoret handlägger alla sådana ärenden.
Läs mer på: www.linkoping.se/bygglov
Kommunens tomtkö
Om du vill få erbjudanden om kommunala
tomter för eget byggande anmäler du dig
till Linköpings kommuns tomtförmedling.
När det finns lediga tomter i nya områden
får alla som är registrerade i tomtförmedlingen ett utskick om detta via e-post.
Läs mer och anmäl dig till tomtkön via:
www.linkoping.se/tomtkon
Energi- och klimatrådgivning
Energirådgivningen kan ge dig råd och
tips på hur du kan minska din energiför-

brukning. Den erbjuder opartisk, lokalt
anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Här kan du också få mer information
om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Rådgivningen riktar sig till privatpersoner, företag
och lokala organisationer. Läs mer på:
www.linkoping.se/energi
Bostadsanpassning
Du som har bestående eller långvarig funktionsnedsättning har rätt att ansöka om
bidrag för att anpassa din bostad. Du kan
få bidrag för åtgärder i och i anslutning till
din bostad som är nödvändiga för att ge dig
möjlighet till ett självständigt liv. Läs mer på:
www.linkoping.se/bostadsanpassning
Lekplatser och aktivitetsparker
Linköpings kommun har gjort en stor satsning på att förbättra lekplatser runt om i
olika bostadsområden. Allt för att det ska
bli både roligare och säkrare för barnen att
vara ute och leka nära hemmet. Läs mer
på: www.linkoping.se/lekplatser. Du hittar
även alla lekplatser via Linköpings karta:
http://kartan.linkoping.se

Foto: Jeppe Gustavsson

Visning av Stångåstadens Drömlägenheten under expot Vallastaden 2017.

15%

RABATT
på valfri vara. Gäller
t o m 2019-04-30.

Gör djurlivet bättre

VÄLKOMMEN
TILL BUTIKEN

Hos oss hittar du det mesta som hör till vardagen med hund och katt.
Förutom foder och kosttillskott från erkända märken erbjuder vi även
kvalitetsleksaker, koppel, selar, kattsand och bra belöningsgodis. Kom in
och hitta vad som passar ditt djur!
Med modern utrustning och kunnig personal erbjuder vi allt ditt djur kan
behöva inom friskvård och sjukvård. Vi har personal på plats dygnet runt
och akutmottagning kvällar och helger.
Varmt välkomna till
Evidensia Valla Djursjukhus Linköping
Öppettider djursjukhus: Vardagar 7.30–21.30 • Helger 9–19.30
Öppettider butik: Vardagar 8–18 • Helger 9–17.30
Westmansgatan 21 • Tel: 013–31 54 40
www.evidensia.se

Värdecheck

15% RABATT PÅ VALFRI VARA

Gäller t o m 2019-04-30 vid ett köptillfälle/hushåll. Kan inte kombineras med andra rabatter och erbjudanden.
Namn:....................................................................................................................................................................................................................
Inlöst den: ................................ Signatur: ........................................................................................................................................................
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BYGGA OCH BO

På den gamla parkeringsplatsen Eddan, mitt i city
bygger Stångåstaden 230 hyreslägenheter under 2018.

Nyinflyttad?
Varmt välkommen till Svenska kyrkan.
Läs mer om vår verksamhet på
www.svenskakyrkan.se/linkoping/nyinflyttad
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Stångåstaden har
bostäder för alla
Stångåstaden är det största bostadsbolaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Det hyr ut
alltifrån mysiga smålyor, barnvänliga radhus till nybyggda citylägenheter. Fastigheterna är från olika
årtionden, allt från nyproduktion till äldre våningar med högt till tak.
Stångåstaden äger och förvaltar cirka 18 500 lägenheter, varav 4 200 är studentbostäder. Lägenheterna ligger både centralt i Linköpings innerstad och i ett flertal
ytterområden som Linghem, Ljungsbro, och Ekängen.
Linköping växer och behöver nya bostäder. Stångåstaden är en ledande aktör för att bygga bort bostadsbristen. 2018 planerar bolaget för upp till drygt 2000
nya bostäder. Genom nyproduktionen uppstår ännu
fler lediga bostäder än de som byggs, genom så kallade
flyttkedjor. Nybyggda hyresrätter frigör nästan alltid
flera billigare bostäder, eftersom den som flyttar in i
den nya ofta lämnar en mindre och billigare bostad
efter sig.

Illustration: Arrow arktitekter

Hållbarhet
Kundnöjdhet, trygghet och hållbarhet är viktiga områden för Stångåstaden. Företaget arbetar aktivt med
socialt ansvar för att skapa en trygg livsmiljö. Ofta
tillsammans med hyresgäster och andra aktörer i olika
områden. Stångåstaden är ett miljöcertifierat företag,
enligt ISO 14001. Det innebär att en extern miljö
revisor har granskat företagets miljöarbete och bedömt
att det lever upp till standardens samtliga krav.

När du som förälder
behöver en annan
mamma eller pappa
att prata med.

Jakttillbehör
Vapenskåp
Kikarsikten
Jaktkläder
Service
Hallkvist Vapen
Emanuel Eriksson
Allguvi Korsliden 1. (3 km från IKEA)
585 99 LINKÖPING
Tfn. 013-582 31
Mob. 070-545 82 31

Söka bostad
För att kunna söka bostad måste du vara registrerad
som sökande. Det är helt gratis att registrera sig, det
enda du behöver göra för att stå kvar som bostadssökande är att uppdatera din kötid minst en gång var
tolfte månad. Våra lediga lägenheter publiceras kontinuerligt på vår hemsida www.stangastaden.se och
publiceringstiden är fyra till sju dagar. Tittar du ett par
gånger i veckan är du säker på att du inte missar någon
lägenhet du är intresserad av.
På hemsidan kan du abonnera på information om
olika nyproduktionsprojekt. Välkommen också att
följa Stångåstaden på Facebook och Instagram, eller
titta in i Bobutiken i city.
Bobutiken i city
Repslagaregatan 31
Telefon: 013–20 85 00
Telefontider: måndag-fredag kl. 10.00 och 17.00
Öppettider: Måndag-fredag kl. 10.00 och 18.00
Lördag kl. 10.00 och 15.00
Ändrade öppettider finns på hemsidan.

Vill du också
bo nyrenoverat?

Rädda Barnens
Föräldratelefon
020-786 786

Vi vill ha dig.
Och din syrra. Din mamma. Din granne. Och
kanske din kompis. För tillsammans kan vi
göra världen bättre.
Vi kan se till att det finns fisk kvar i haven.
Vi kan minska koldioxidutsläppen. Och vi kan

se till att flera hundra år gamla naturskogar
inte huggs ned på bara några dagar.
Vill du vara med? Sms:a medlem till  
eller gå in på www.naturskyddsföreningen.se.
Ett medlemskap kostar  kr/mån.

LETAR DU EFTER LÄGENHET?
Vi erbjuder nyrenoverade och moderna
hyreslägenheter i Linköping.
Hitta din nya lägenhet på victoriapark.se

Välkommen hem
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RESOR

Foto: John Sandlund

När du reser kollektivt kan du göra sådant som är svårt att
göra bakom ratten – till exempel läsa, vila eller arbeta. Du
bidrar också till en bättre stadsmiljö och mindre trängsel
och det är dessutom säkrare att resa kollektivt än att åka
bil. Visste du att människor som reser kollektivt har bättre
hälsa än de som åker bil?

Med hjälp av Östgötatrafikens resekort tar du dig runt i Östergötland.

Med buss, tåg eller spårvagn i Östergötland
Linköping är navet för kollektivtrafiken i Östergötland. Härifrån når du hela regionen med pendeltåg
och bussar.
Östgötatrafiken ansvarar för all kollektivtrafik i regionens
tretton kommuner. Pendeltåget Östgötapendeln går med
täta avgångar till Norrköping, Mjölby, Motala och flera
orter däremellan. Från Linköping går också våra bekväma
och snabba expressbussar till exempelvis Norrköping,
Åtvidaberg och Kisa. Alla Östgötatrafikens fordon drivs
med förnybara drivmedel.
Köpa biljett
Du kan inte betala kontant ombord när du reser kollektivt
i Östergötland. Chauffören tar inte emot pengar. Det finns
flera andra sätt att skaffa biljett eller färdbevis.
Resekortet
Östgötatrafikens resekort köper du hos Östgötatrafikens
försäljningsombud eller hos kundcenter. Kortet kan du
ladda med reskassa eller en 30-dagars eller årsbiljett.
Webbutiken
I webbutiken på Mina sidor kan du ladda ditt resekort med
reskassa eller en 30-dagars- eller årsbiljett.
Quickomater
Quickomat är en försäljningsautomat som bland annat
innehåller våra biljetter. Här kan du ladda ditt resekort med
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reskassa eller periodbiljett och betala med ditt bankkort. I
orter med tätortstrafik kan du också köpa enkelbiljetter för
tätortstrafik. På Östgötatrafikens webbplats kan du ser var
Quickomaterna finns.

Reseplanerare och tidtabeller
På ostgotatrafiken.se och i appen ”Östgötatrafiken” finns
bland annat reseplaneraren, tidtabeller och information om
förändringar i trafiken.

I appen
Från den 1 februari 2018 kan du köpa enkelbiljetter och
dygnsbiljetter för tätortstrafiken eller för resor i hela länet i
östgötatrafikens app. Du betalar med betalkort eller Swish.

Trafikinfo om din linje
Med Östgötatrafikens bevakningstjänst får du information
via e-post om tillfälliga förändringar i vår trafik. Är du inloggad på Mina sidor får du även aviseringar direkt på webbplatsen. Du väljer själv vilka linjer du är intresserad av att få
information om.

Betala ombord
I följande trafik kan du betala med Visa, Visa Electron,
Mastercard och Maestro ombord:
• Express- och landsbygdstrafiken
• Tätortsbussar i Mjölby, Finspång och Åtvidaberg
• I automater ombord på Östgötapendeln och Kustpilen
• I automater ombord på spårvagnarna i Norrköping
• Vid köp med betalkort betalas alltid fullpristaxan.
Movingo i hela Mälardalen
Movingo är en biljett för dig som pendlar eller reser ofta
i Mälardalen. Biljetten gäller på SJs avgångar med Movingo-giltighet, på TrosaBussen och i all lokaltrafik som
bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken
Örebro och Östgötatrafiken. Movingo gäller för obegränsat
resande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år. Du köper Movingo
30-dagarsbiljett av SJ i samma biljettautomater som tidigare
har sålt SJ Regional- och TiM-biljetter.

Se bussen i kartan
I vår interaktiva karta hittar du alla hållplatser, linjesträckningar, försäljningsombud, zoner mm.
I kartan kan du också se var din buss eller spårvagn befinner sig just nu, i realtid. Du kan antingen se alla fordon på
en viss linje, eller alla fordon som är på väg till en specifik
hållplats. Du kan också söka en resa i reseplaneraren, välja
avgång och se var bussen är.
Östgötatrafikens kundservice,
Telefon 0771-21 10 10
Öppet vardagar: klockan 07.00-18.00
Lördagar och söndagar: klockan 10.00–16.00
Storhelger: stängt
www.ostgotatrafiken.se
facebook.com/ostgotatrafiken

Parkera supersmidigt
i Linköping!

Movingo är en pendlarbiljett som
ger dig tillgång till både regionaltåg
och lokaltrafik i hela Mälardalen.
Läs mer på movingo.se
v

Med vår betallösning LinPark slipper du p-biljetter, gå till
p-automaten och hålla reda på tider. Både i våra p-hus,
markparkeringar och på Linköpings gator.

Pendling är kärlek
– till din nya hemstad

Läs mer och anslut dig på dukaten.se eller i
LinPark-appen. Den finns gratis i App-Store
och Google Play.

MOVINGO
ALLA
STRÄCKOR

30 dagar
för 3 200 kr
Alla sträckor
ingår.

013-20 54 10
dukaten.se

Välkommen
Linköping!
Välkommen till
till Linköping!

2
En
bassäng
för
alla!
2000m
En bassäng för alla!

Vallavägen 10, 582 15 Linköping | 013 - 10 21 00
Vallavägen 10, 582 15 Linköping | 013 - 10 21 00

SECONDHAND!
Hälsoutbildningar

Drop-in-vattengympa
Drop-in-vattengympa
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Massage & Spa
Massage & Spa

Kost

uppvisande av denna
annons!
annons!
Attorpsgatan -föreläsningar
10, Linköping
-föreläsningar
BG 900-7857
• www.hearttoheart.se
-rådgivning
från 495kr

-rådgivning från 495kr
Välkommen till Linköping!
-isodieten 8 veckor 1200kr
-isodieten 8 veckor 1200kr

3*45 min 995kr 3*45 min 995kr Boka via valla.bokadirekt.se
Boka via valla.bokadirekt.se
Måndag-fredag
10.00-22.30

Lördag
11.30-18.00

Söndag
11.30-22.30

info@friskvardspoolen.com | www.friskvardspoolen.com
info@friskvardspoolen.com | www.friskvardspoolen.com

En bassäng för alla!

Vallavägen 10, 582 15 Linköping | 013 - 10 21 00

Vi lär ditt barn simma
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barn simma
simma
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- anmäl
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Massage & Spa
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simsalabim@babysimmet.se
-rådgivning från 495kr

simsalabim@babysimmet.se

-isodieten 8 veckor 1200kr

info@friskvardspoolen.com | www.friskvardspoolen.com

Vi lär ditt barn simma25

MILJÖ, AVFALL OCH ENERGI

Foto: Niclas Virsén

På återvinningscentralerna kan du lämna både små och stora saker. Om det finns ett rum för återvinning där du bor ska du bara lämna små förpackningar av glas, plast, metall och
papper där. Stora emballage, elektronik, kemikalier och annat avfall ska lämnas på återvinningscentralerna.

Bekväm vardag
- hållbar livsstil
Som Linköpingsbo använder du flera tjänster från Tekniska verken varje dag,
året om. Några exempel är el, vatten och avfallshantering. Dessutom har vi
ett stort utbud av tjänster och produkter inom belysning, fjärrvärme, fjärrkyla,
energieffektivisering, bredband och biogas. Allt för att du ska kunna kombinera
en bekväm vardag med en hållbar livsstil.

Tekniska verken ser till att du har värme,
kyla och el i ett av världens mest effektiva
system, där avfall är det viktigaste bränslet.
Vid Gärstadverket i utkanten av Linköping
tar vi hand om olika sorters avfall på bästa
möjliga sätt. Där återvinner vi till exempel
energin från det hushållsavfall som du lägger
i din soppåse till el och fjärrvärme. Värmen
leds ut i Linköpings fjärrvärmenät, som är
ett av Sveriges mest välutbyggda, där cirka
90 procent av alla hushåll är anslutna.
Via vårt elhandelsbolag Bixia säljer och
köper vi dessutom närproducerad el från
förnybara källor som vindkraft, vattenkraft
och solenergi.
Avfallshantering
I Linköpings kommun betalar vi per kilo
avfall som läggs i soptunnan. Det gör att
du kan påverka dina kostnader genom att
källsortera och minska mängden avfall du
slänger. Men det viktigaste är att det som du
sorterar till materialåtervinning kan användas på nytt och energi kan sparas. Så hjälp
till att ta vara på resurserna och att sortera ut
tidningar och förpackningar av glas, papper,
metall och plast.
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På Mina sidor på tekniskaverken.se kan
du följa mängden avfall du slänger i soptunnan och annan statistik över dina tjänster.
Du kan också ladda ner vår app ”Tekniska
verken”, i App Store eller Google Play, som
aviserar när vi hämtar ditt avfall eller om du
vill beställa extratjänster. Mer information
finns på tekniskaverken.se/app
Gröna Påsen - i Linköping sorterar du
matavfall i gröna påsen som du slänger i
soptunnan tillsammans med de ”vanliga”
soppåsarna med restavfall. De gröna påsarna
sorteras sedan ut i Tekniska verkens sorteringsanläggning och matresterna blir till biogas och biogödsel. Kom ihåg att alltid göra
dubbelknut på alla påsar du slänger. Löst
avfall ställer till problem i anläggningen och
då kan matresterna inte återvinnas till biogas.
Återvinningscentraler - på våra återvinningscentraler Malmen, Ullstämma och
Gärstad kan du lämna grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och elavfall. Du betalar
inget extra att för att lämna avfall på återvinningscentralerna. Småelektronik, batterier
och lågenergilampor kan du också lämna i
återvinningsskåpet Elvinn, som finns i olika
matbutiker runt om i kommunen.

Foto: Niclas Albinsson

I Linköping lägger du matavfallet i gröna påsar, som skiljs ut från annat avfall och blir biogas.

Trädgårdsavfall – till dig som bor i villa
erbjuder vi hämtning av komposterbart
trädgårdsavfall i kärl. Tjänsten vänder sig till
dig som bor i centrala Linköping, tätorterna
Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Ekängen,
Linghem och Sturefors. Trädgårdsavfall kan
även lämnas på trädgårdsavfallstipparna i
Ljungsbro, Linghem och Sturefors.
Livsviktigt vatten
Vi ser till att du får friskt, gott dricksvatten
direkt ur kranen. Eftersom vi har mjukt vatten i Linköping kan du vara sparsam med
tvättmedlet. Om du bor i villa, glöm inte
att läsa av din vattenmätare så att du bara
betalar för den mängd vatten du använder.

Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper
i toaletten. Våtservetter, tops, hår, snus
med mera slänger du i papperskorgen. Då
blir det inte stopp i din toalett och vi kan
rena vattnet ännu bättre. Det gör att vi kan
släppa tillbaka ett så rent vatten som möjligt till naturen igen. Farliga kemikalier som
läkemedel, färg eller lösningsmedel ska lämnas in till apotek eller återvinningscentralen.
Avloppsreningsverket är inte byggt för att ta
hand om sådana ämnen på ett bra sätt.
För att bidra till en ännu bättre vattenmiljö har vi byggt landets första permanenta
fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvattnet vid Nykvarns
avloppsreningsverk i Linköping.

Vill du veta mer eller har frågor kring våra produkter och tjänster?
Vi finns på tekniskaverken.se och du är välkommen att kontakta oss på 0771-25 26
27, via e-post kundservice@tekniskaverken.se, Facebook eller chatten på vår webbsida.
Generella öppettider för växeln är mån-tors 7.30-17, fre 7.30-16 och för vår kundservice mån-tors 8-17 och fre 9-16. Kundservice för Svensk Biogas och Utsikt Bredband
har öppet 9-16 alla dagar. Tiderna kan se annorlunda ut vid jul och andra röda dagar.
Tekniska verken, Brogatan 1, Box 1500, 581 15 Linköping.

DEN ÄR GRÖN
DEN ÄR HUNGRIG

Öppettider på våra
återvinningscentraler

OCH DEN GÖR DINA
MATRESTER TILL BIOGAS
När du sorterar dina matrester i
Gröna Påsen kommer både energi och
näringsämnen till nytta. Med hjälp
av Gröna Påsen – som du slänger i

Gärstad återvinningscentral
Återvinningsvägen 2
Måndag-fredag
07.00-18.00
Lördag
08.30-16.30

den vanliga soptunnan – omvandlas
matresterna till biogas för bussar och
bilar samt biogödsel till lantbruket. Med
en enkel vardagsinsats gör du miljönytta!

Ullstämma återvinningscentral
Värmevägen 1
Måndag
06.30-20.00
Tisdag-torsdag
09.00-18.00
Fredag
06.30-18.00
Lördag
08.30-16.30
Malmen återvinningscentral
Malmenvägen 2
Måndag
06.30-20.00
Tisdag-torsdag
09.00-18.00
Fredag
06.30-18.00
Lördag
08.30-16.30
I april, maj och oktober har vi söndagsöppet 09.00-16.00. Öppet Påsk-,
Valborgsmässo- och Pingstafton. Stängt övriga aftnar och röda dagar.
Uppdaterade öppettider finns på tekniskaverken.se
Läs mer på tekniskaverken.se

Välkommen till
biogasstaden Linköping
Här har du aldrig långt till närmsta
biogasmack. Välkommen att tanka
förnybart och närproducerat på någon
av våra fem mackar i Linköping.
Vi har öppet dygnet runt!
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OMSORG OCH SOCIALT STÖD

Foto: John Sandlund

I Linköping ska du få trygghet och valfrihet, oavsett ålder och plats i livet.

Omsorg med valfrihet
Alla kan någon gång stöta på problem i livet och behöva råd, stöd eller någon att prata med.
I Linköping ska det vara enkelt att få hjälp i de perioder då livet är svårt.
Oavsett om du är ung, vuxen, förälder eller äldre så kan
du få stöd och hjälp. Linköpings kommun erbjuder flera
stödinsatser, till exempel rådgivning, familjerätt och familjeprogram. För dig som har en funktionsnedsättning finns
stöd, fritidsverksamhet, boende och daglig verksamhet.
Hitta och jämför
På kommunens webbplats kan du hitta och jämföra olika
verksamheter. Du kan till exempel se vilka sociala stödinsatser som finns eller hitta en hemtjänstutförare som passar
just dig. Läs mer på www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp.
Mottagning och rådgivning
På Råd- och stödmottagningen kan du få information om
vilket socialt stöd som finns att få i Linköpings kommun.
Du kan alltid vända dig dit om du är osäker på vilken
hjälp du behöver. Genom mottagningen kan du också få
rådgivande samtal och telefonrådgivning.
Barn och ungdomar
På vår webbplats finns en särskild sida som vänder sig till
barn och ungdomar, www.linkoping.se/hjalp. Där finns
samlad information om vilken hjälp skolan, socialtjänsten
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och Region Östergötland erbjuder den som är ung och
mår dåligt.
Funktionshinder/LSS
LSS-lagen ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd. Det utformas efter dina behov och
bestäms tillsammans med en handläggare på Socialförvaltningen. För att du ska få hjälp enligt LSS behöver du
tillhöra någon av de tre grupper som beskrivs i lagen.
Om du har behov som inte omfattas av LSS-lagen
kan du beviljas insatser enligt socialtjänstlagen istället. En
handläggare på Socialförvaltningen hjälper till att utforma
stödet efter dina behov.
Äldreomsorg och äldrelotsar
Inom äldreomsorgen finns flera former av stöd, vård och
omsorgsinsatser både för dig som själv behöver stöd och
för dig som är anhörig. Om du undrar något kan du alltid
ta kontakt med kommunens äldrelotsar. De kan vägleda
dig och svara på dina frågor.
Hagdahlska huset
Aktiviteter och umgänge stimulerar både hjärta och hjärna.

På alla servicehus finns fritidsverksamhet och lunchservering. Dit är alla välkomna. I centrala Linköping, på Platensgatan 2, finns Hagdahlska huset – Seniorcenter, en
mötesplats med minigym, IT-café och underhållning.
Äldreombudsman
Linköping har en äldreombudsman. Dit kan du vända dig
om du har synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar inom äldreomsorgen. Äldreombudsmannen är ett
neutralt stöd för dig och dina anhöriga.

• Äldrelots, telefon: 013–20 64 01,
e-post: aldrelots@linkoping.se.
• Äldreombudsman, telefon: 013–20 66 60,
e-post: aldreombudsman@linkoping.se.
• Råd och stöd mottagningen, telefon: 013–20 69 68,
e-post: radstodmottagningen@linkoping.se.
• Socialförvaltningen, Barnhemsgatan 2, öppet
vardagar 8.00–11.30, 13.00–16.00 (sommartid till
15.00). Telefon: 013–20 60 00 (växel).

Sjukvården
finns nära dig

SJUKVÅRD

Region Östergötland har ansvar för hälso- och sjukvården i Östergötland.
Kontakta din vårdcentral om du blir sjuk eller skadar dig, ring 1177 för
sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se. Vid akuta och livshotande tillstånd, ring
112 eller uppsök akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Linköping (US).
Välja vårdcentral
Som nyinflyttad i Linköping får du ett
brev om att du kan välja vårdcentral själv
eller bli listad på den vårdcentral som ligger
närmast ditt hem. På 1177 Vårdguidens
webbplats 1177.se hittar du information
om vilka vårdcentraler som finns och hur
du väljer. Se till att välja Region Östergötland första gången du går in på 1177.se.
Vid dina kommande besök känner webbplatsen av ditt val.
1177 Vårdguiden på telefon
Om du behöver fråga och få råd om sjukdomar kan du ringa 1177 dygnet runt.
Sjuksköterskorna som svarar ger dig råd,
bedömer ditt behov av vård och hänvisar dig rätt i vården, till din vårdcentral,
jourcentralen i Linköping eller akutmottagingen på Universitetssjukhuset i
Linköping.
1177 Vårdguiden på webben
På 1177.se hittar du information om hälsa

och förebyggande vård. Här hittar du
också kontaktuppgifter och öppettider till
vården. Genom att logga in på 1177.se kan
du ta kontakt när det passar dig. Du kan
skicka meddelanden till din vårdcentral,
mottagningar och folktandvården och även
be dem att kontakta dig. Du kan i många
fall också boka, avboka och omboka tid.
Dessutom kan du läsa din journal, hantera
läkarintyg och se och förnya recept.
Universitetssjukhuset
Universitetssjukhuset i Linköping (US)
erbjuder östgötar och patienter från hela
landet specialistvård. Efter en stor om- och
tillbyggnad är nu US ett av landets modernaste sjukhus med cirka 600 vårdplatser.
US har fler gånger utsetts till Sveriges
främsta universitetssjukhus. Här finns bl.a
akutmottagning, förlossningsavdelning
och ett trettiotal specialistkliniker. Här
finns också Campus US med utbildning av
läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och
andra vårdutbildningar.

På 1177.se/ostergotland hittar du alla kontaktuppgifter till hälso-och sjukvården. Om du
loggar in kan du även använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden
Telefon: 1177
Webbplats: www.1177.se/ostergotland

Vi älskar

Välkommen till

ögon som ler!

Nygatan 18 · LINKÖPING
013-13 60 70

www.optikeralma.se

Har någon utsatt dig
för hot eller våld?

Är din partner svartsjuk och
kontrollerande?
Hos oss kan du få stöd och hjälp.
Telefon: 013-13 43 84
E-post:
kvinnojouren.linkoping@roks.se
www.ellinor.se

Varmt
välkommen!
till
Klipp ut och ta med
er vi på
Martas Café så bjud
en kopp kaffe.

Varmt välkommen!

Martas Café, ett hemtrevligt café
med varm personlighet och modern känsla.

mt välkommen!

nggatan 22, Tel: 013-24 98 00
nkoping.missionskyrkan.se

Drottninggatan 22, Tel: 013-24 98 00
www.linkoping.missionskyrkan.se
Du hittar oss på:

På övervåningen i Missionskyrkan
finns galleriet i vackra lokaler.

Region Östergötland
Telefon: 010-103 00 00
Webbplats: www.regionostergotland.se

Drottninggatan 22.
Tel: 013-24 98 00
www.linkoping.missionskyrkan.se

Mitt i cityVälkommen till
Du hittar oss centralt i Linköping. Vårt mål är att erbjuda dig god vård och ett omhändertagande präglat av hög tillgänglighet, service och gott bemötande när du besöker oss. Hos oss
finns läkare, sjuksköterska, distriktssköterska, undersköterska, laboratorium, BVC, specialistmottagningar och vaccinationsmottagning. Genom vårt breda utbud av hälso- och sjukvård är
vi redo att hjälpa dig på bästa sätt.

Hos oss finner du ett vårdutbud som täcker alla skeden i livet.
Vi erbjuder:
• BVC med barnsjuksköterska
• Specialister i allmänmedicin
• Distriktssköterska
• Vaccinationsmottagning med flerårig
erfarenhet av resemedicin
• Eget laboratorium för provtagning och
undersökning

• Dietist
• KBT-terapeut
• Diabetesmottagning
• Astma-/KOL-mottagning
• Rökavvänjning
• Läkaransvar för äldreboenden

Stora Badstugatan 1,
582 23 Linköping

Telefon/växel 013 – 482 05 02
Vi har öppet för dig mån–fre kl 8–17

www.tradgardstorgetsvc.se

info@tradgardstorgetsvc.se
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Professionell
telefonpassning
Prova oss under tre
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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Boka hembesök/homestyling i
Norrköping och Linköping med omnejd!
Professionell hjälp med konsultation, måttagning och förslag på
gardinupphängning, textilier och
solskydd. Skräddarsytt för att
passa ditt hem!
Vi hjälper dig förverkliga dina
inredningsdrömmar när det gäller
gardiner i hemmet! För mer
information om priser etc
kontakta oss på 011-126920.
Välkomna hälsar,
Sofia och Gun

Fredriksdalsgatan 45
602 23 Norrköping
Tel: 011-126920
www.ahsgardiner.se
www.facebook.com/ahsgardiner

Du väljer
slutdestination!
Sveriges fjärde största charterflygplats har
också bmi/Lufthansa till München så du kan
nå 230 destinationer till.
Hitta din resa på www.norrkopingairport.se
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Välkommen till Linköping!
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Indu

På Pelican Self Storage i Linköping finns säkra och
varma förråd för alla dina behov. Frigör utrymme i
ditt nya hem, se till att få plats med det som är viktigt. Förvara utemöblerna under vinterhalvåret och
fyll förrådet med alla vinterkläder till våren.

At Pelican Self Storage in Linköping we have secure
and heated storage rooms for all your needs. Free up
space in your new home, and make sure you have
space for what’s important. Store outdoor furniture in
the winter, then put in all winter clothes in the spring.

Du kanske inte får plats med alla dina saker i nya
hemmet, eller behöver renovera innan inflytt, vi har
förråd i alla storlekar för dina behov.

You maybe don’t have space for all your items in the
new home, or need to renovate before you move in.
We have storage rooms in all sizes for your need.

Besök oss idag och få första månadshyran gratis.

Contact us today and get first monthly rent for free.

pelicanselfstorage.se

