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Upptäck och upplev

Kraftverksbron

Stångåstråket bjuder på ett pärlband av platser att besöka – Kinda kanals slussar,
badplatser, båthamnar, parker, caféer och restauranger, friluftsområden och vandringsleder. Allt är enkelt att upptäcka och uppleva, hur du än väljer att färdas.
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Cykel
Från centrala Linköping tar du dig norrut ända till Roxen
på cirka 15 minuter (4 km) och söderut till Landeryd
(Spången) på cirka 30 minuter (9 km). Med Linköpings
cykelkarta hittar du bästa vägen. linkoping.se/cykla
Båtliv
Det finns många sätt att ta vattenvägen längs Stångån
Kinda kanal. Du kan åka på kryssning med M/S Kind,
paddla längs kanotleden, hyra en kajak i centrala Linköping,
gå med i Kanotklubben eller kanske till och med ha en egen
båt i motor- eller segelbåtshamnen. linkoping.se/batliv
kindakanal.se

Du hittar mer information om
platserna med röd markering
på baksidan av kartan.
Från centrum och söderut

1

Ladugårdskälla

2

Snugganparken

3

Tannefors slussar

4

Johannelundsbadet

5

Åbysäckens
friluftsområde

6

Hackefors sluss

7

Hjulsbro sluss

8

Slattefors sluss

9

Landeryds golfbana

Här är fler platser att besöka
längs Stångån Kinda kanal och
i centrala Linköping.
Resecentrum

2

Stångebro sportfält med
monument över slaget vid
Stångebro 1598

3

Stångs Magasin, hemmahamn för M/S Kind och
gästhamn

4

Solbrygga vid Scandic
hotell

5

Strandgatan med sitt båtliv
och bl.a. restaurangbåten
Esperanza

6

Åbacka Café och lekpark

7

Scherlings vedgårdskaj

8

Jättegrytorna nära hotell
Ekoxen

9

Picknickställe på den lilla
ön vid Tannefors slussar

10

Lekplats, utegym och
plaskdamm i Johannelund

11

Grillplats nära Vårgård

Snöbryggan

12

Vårgårdsbadet

Vandring
För dig som vill vandra eller promenera är möjligheterna
gränslösa. Ta med dagens lunch till Nykvarnsparken eller
packa ryggsäcken och gå så långt du vill. ostgotaleden.se
naturkartan.se/linkoping

14 Motorbåtshamnen

13

Hjulsbrobadet

Guidningar
Turer med guide är ett bra sätt att göra nya upptäckter.
Du hittar det aktuella programmet på naturguidning.se
Naturkartan
Naturkartan är en digital friluftsguide som ger information
om naturområden och friluftsanläggningar. Det finns också
en bra app att ladda ner. naturkartan.se/linkoping
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Nykvarns sluss och
Nykvarnsparken

15 Segelbåtshamnen
16 Stångåmynningen

Evenemang och turistinformation
I anslutning till Stångån Kinda kanal anordnas flera olika
evenemang. Du hittar dem bland annat på visitlinkoping.se
Fritt WiFi
Från Drottningbron i centrala Linköping till Tannefors slussar
pågår utbyggnaden av fritt WiFi.
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Löprunda 6,3 km
Hjulsbrobron
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Sverigeleden/Cykelväg
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10 Landeryds kyrka
Spången

Gång- och cykelvägarna längs Stångåstråket är
skyltade med en vit cykel på en blå bakgrund.

Sturefors Slott,
Sturefors
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Från centrum och norrut

Bangolf

Hjulsbro sluss 7

Gång- och cykelstråk,
öppet 1/4 till 30/9
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Löpning
Längs Stångån Kinda kanal kan du planera din egen
löprunda eller välja den som är markerad med gult på
kartan härintill. I Åbysäcken har du tillgång till ett helt
friluftsområde med färdiga spår.
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10 Landeryds kyrka

hembygdspark

Gång- och cykelväg

Badplats

1

Fiske
Det är kostnadsfritt att fiska med spö i Stångån Kinda kanal
mellan Slattefors sluss och Stångåmynningen. Fiskevården
sköts av Stångån Linköpings fiskevårdsområdesförening.
Som medlem i en fiskeklubb utvecklar du ditt fiskeintresse.

och Spången

Teckenförklaring

Kartsymboler

N
GE

Stångåstråket från Slattefors sluss genom Linköping till
Roxen är 14 kilometer och fullt av möjligheter, oavsett
om du vill cykla, vandra, fiska, paddla kanot, motionera
eller delta i olika evenemang.

Platser att upptäcka och uppleva
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Aktiviteter, friluftsliv
och föreningsliv

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden inom EU för arter eller naturtyper som är särskilt
skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv.

Harvestads
herrgård

Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal
med syfte att uppnå bevarande och hållbart
nyttjande av våtmarker.
Läs mer om Ramsarkonventionen och Natura 2000 på
naturvardsverket.se
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Nykvarns sluss
och Nykvarnsparken

Upptäck och upplev

Stångån Kinda kanal

Någon kilometer norrut från centrum ligger Nykvarns sluss,
som färdigställdes 1867. Den är större än övriga slussar i
Kinda kanal och anpassad till Göta kanal, så att större fartyg
skulle kunna gå ända upp till Linköpings hamn.

mellan Landeryd och Roxen

Nykvarnsparken som anlades 1868 är en av stadens allra
värdefullaste trädmiljöer. Raden med grova popplar i parkens
södra del gick ursprungligen ända in till centrum. Området
är rikt på fornlämningar, med bland annat gravfält och runstenar. På östra sidan av ån finns Östergötlands största kända
skeppssättning och i nedre delen av Runstensgatan finns en
mäktig runsten. Där vattenkraftverket ligger idag låg tidigare
den bro som gett namnet till det historiska slaget vid Stångebro 1598.
Dammen vid Nykvarns vattenkraftverk är ett hinder för fisk
som naturligt vandrar uppströms i Stångån Kinda kanal från
Roxen. Tekniska verken och Linköpings kommun arbetar
därför med att anlägga ett så kallat omlöp på ön mellan kraftverket och slussen, så att fisk och andra sötvattensarter kan
passera, både uppströms och nedströms. Här kommer det
också att finnas broar, sittbänkar och information om natur
och kultur.

Upptäck och upplev

Stångån Kinda kanal

mellan Landeryd och Roxen

Linköpings kommun

linkoping.se

Snöbryggan

Linköpings kommun

Snöbryggan har fått behålla namnet efter den brygga som
en gång i tiden användes för att tippa snö från stadens snöröjning. 2012 byggdes en helt ny brygga i ek som vilar på
36 träpålar. Snöbryggan är en utmärkt fiskeplats och rastplats
där du kan uppleva båtlivet i motorbåtshamnen strax intill och
njuta av naturen. Bryggan har ett fågeltorn och är en populär
fågelskådningsplats, även vintertid. På motstående sida har
Linköpings kommun i samverkan med Tekniska verken anlagt
konstgjorda häckningsbranter. Det gör Snöbryggan till den
bästa platsen i Linköping för att se den spektakulära fågeln
kungsfiskare. Härifrån och ända till Stångåmynningen finns
värdefull strandskog utmed båda sidor av ån.

www.linkoping.se
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst:
013-20 64 00
www.linkoping.se/natur
Här hittar du utflyktsguiden ”Naturen i Linköping”, kommunens
guideprogram och naturvårdsprogram. På hemsidan kan du
också läsa mer om kommunens arbete med natur.

Vill du veta mer?

Vattenvägar har alltid varit en tillgång för människors liv och för
utvecklingen av kulturlandskap och samhällen – som transportled, som kraftkälla för kvarnar, maskiner och elproduktion, och
som näringskälla. För färdvägar till lands har vattenlederna samtidigt bildat gränser och skapat hinder, som har överbryggats via
vadställen och broar. Samspelet mellan staden och vattnet har
präglat stadsbyggandet i Linköping och när stadskärnan i framtiden växer österut kommer Stångån Kinda kanal att få en ännu
mer central position – rakt igenom stadens centrum.

Inventeringar och naturvårdsprogram
Undersökningar av olika slag genomförs årligen eftersom vi vill
veta mer om värdefulla naturmiljöer, ovanliga och hotade arter.
Kommunens naturvårdsprogram redovisar var den värdefulla
naturen finns. Det pekar också ut riktningen för kommunens
naturvårdsarbete och är ett viktigt planeringsunderlag.
Praktiskt naturvårdsarbete
En del naturmiljöer kräver lite extra omtanke för att dess
invånare ska trivas. Återskapande av små dammar och fria
vandringsvägar i vattendrag är exempel på sådana åtgärder.
Kommunen bildar och sköter också flera naturreservat.

Linköpings kommun arbetar målinriktat för att göra Stångåstråket
mer attraktivt och tillgängligt. Sedan år 2010 har bl.a. 7,5 kilometer ny cykelväg anlagts. Tre broar har renoverats eller byggts
om, tre bryggor har uppförts i stadsnära lägen och tre badplatser
har rustats upp.

Johannelundsbadet.

4

Bra för naturen – och för dig!

Foto: Bild Linköping

Information och tillgänglighet
Foldrar som den här, skyltar, markerade leder och rastplatser
gör naturen än mer välkomnande. Guidningar, ofta i tätortsnära
natur, ger upplevelser och kunskap.

Sedan urminnes tider har Stångån varit en huvudväg in i hjärtat
av Östergötland. Här har människor färdats i årtusenden för såväl
fredlig handel som krigståg. Stångån är orsaken till att Linköping
ligger just på denna plats och har varit en förutsättning för stadens utveckling. Från 1800-talets början till 1900-talets mitt har
Stångån varit en av de viktigaste källorna till Linköpings kraftiga
expansion och industrialisering. När Kinda Kanal öppnades
1871 knöts den samman med Göta Kanal och gjorde Linköping
till en av Sveriges största insjöhamnar, med tullhus och rättigheter
att bedriva import och export. Under 1920-talet hade 12 fartyg
sin hemmahamn i Linköping och cirka 1 700 större båtar
trafikerade Linköping varje år.

13

Stångån Kinda kanal sträcker sig långt genom Östergötland
– en livsnerv som binder samman skogsbygderna på Småländska
höglandet med de bördiga trakterna kring Roxen och omvärlden.
Det rika växt- och djurlivet är mycket varierat och bjuder på
otaliga naturupplevelser längs den slingrande vattenvägen. Utter,
den spektakulära fågeln kungsfiskare och den ovanliga fisken
asp är bara några exempel på de sällsynta och hotade arter som
förekommer i årummet. Stångåmynningen i Roxen, tillsammans
med den västra delen av sjön ingår i ett Natura 2000-område,
med natur som är viktig att skydda och bevara ur ett EU-perspektiv. Från Nykvarn och norrut ingår Stångån Kinda kanal också i ett
Ramsarområde med särskilt värdefulla våtmarksmiljöer.

linkoping.se

Stångåstråket bjuder på ett pärlband av platser
att besöka – Kinda kanals slussar, badplatser,
båthamnar, parker, caféer och restauranger,
friluftsområden och vandringsleder. Allt är
enkelt att upptäcka och uppleva, hur du än
väljer att färdas. Promenad- och cykelstråken
tar dig smidigt från centrala Linköping, både
söder- och norrut. Lite mer avlägsna mål når
du även med kollektivtrafik eller bil. Eller varför
inte ta vattenvägen, i hyrd kajak eller med
passagerarbåt.

Fågeltornet vid Snöbryggan.

Johannelundsbadet

14

Motorbåtshamnen

1820- och 1830-talets kanalbåtar kunde bara ta sig fram till
området Cap Julie, strax norr om den nuvarande motorbåtshamnen. Den runda hamnbassängen byggdes på 1930-talet.
På denna plats låg Linköpings varv mellan 1880-talet och
1930-talet. Motorbåtshamnen renoverades 2016. Här kan
du uppleva båtlivet och den vackra utsikten från Flaggberget.
I sportfiskebutiken (på Roxengatan 4) strax intill motorbåtshamnen, har du också möjlighet att hyra kajak och själv ge
dig ut på äventyr längs Stångån Kinda kanal.

Det är lätt att nå Johannelundsbadet via den lummiga strandpromenaden. Badplatsen ligger också nära Johannelunds
centrum med hållplats för flera av stadstrafikens busslinjer
och tillgång till bilparkering.
Med barnvänlig badlagun, brygga, utedusch och en badramp
som underlättar för personer med funktionsnedsättning är detta
en trivsam plats för badare i alla åldrar. Kiosk, toaletter och
beachvolleybollplaner ger goda förutsättningar för långa lediga
dagar.

15
Linköpings hamn med hamnkontoret, norr om Tullbron, år 1918. Båten Ejo till höger i bilden trafikerade Roxen 1903-1938.
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Snugganparken

Mitt emot Tannefors slussar ligger Snugganparken som fått sitt
namn efter kvarnägarbostaden Snuggan som ligger i parkens
södra del. Kvarnen Snuggan som hörde till huset lades ner 1920
och revs då strandpromenaden anlades 1931.

Den naturliga strömfåran vid sidan om slussen är en värdefull
lekmiljö för fisk och i närheten finns såväl stormusslor som
ovanliga vattenväxter. Öster om slussen och badet finns
värdefulla naturområden med tallar och ädellövträd.
Broarna vid Hjulsbro sluss.

Snugganparken har renoverats och utvecklats till en attraktiv
mötesplats. Utegym, fotbollsplan, vackra planteringar och
sittplatser ger möjlighet till både aktivitet och vila. I den gamla
kvarnrännan nedanför Snugganparken kommer en återskapad
forssträcka att förbättra förutsättningarna för lekande fisk,
bland andra den hotade fisken asp som är en av kommunens
så kallade ansvarsarter.
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För många som promenerar eller joggar från centrum är
Tannefors slussar en passande rastplats. Här vidgar och delar
sig ån i den norra strömfåran och den pampiga slusstrappan
i söder som även är hållplats för passagerarbåten M/S Kind.
Slussområdet bjuder på vackra parkmiljöer med café, bryggor
och ett lusthus beläget längst ut på bryggan i kanalfåran.
I kvarnbyn Tannefors har det funnits kvarnar som utnyttjat
vattenfallets kraft sedan medeltiden. När Kinda kanal öppnade
1871 fanns här sju mjölkvarnar, två sågverk, trikåfabrik, vaddfabrik, snuskvarn samt en benstamp för krossning av djurben
till gödningsmedel. Tekniska verken fortsätter att ta tillvara
huvuddelen av det strömmande vattnet för elproduktion.
Området har en av Stångåstråkets mest värdefulla vattenmiljöer, med ovanliga vattenväxter och fyra av Sveriges åtta
arter av stormusslor. Al och knäckepil som hänger över vattnet
ger både skugga, föda och goda förutsättningar för fiskarnas
lek och fåglarnas häckning.
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Hackefors sluss

Strax söder om Åbysäcken ligger Hackefors sluss, med
bedårande utsikt från kraftverksbron över åns sträckning
söderut. Slussen är hållplats för passagerarbåten M/S Kind.
Detta var tidigare en hög och vild fors i Stångån som gav kraft
åt bland annat mjölkvarnar och sågverk. Hackefors sluss är
en mäktig enkelsluss med en imponerande nivåskillnad på
cirka 6,8 meter. Det är antagligen den enda slussen i världen
med träportar som har denna stigning och som fortfarande är
i drift.
Mellan Åbysäcken och slussen finns värdefulla sumpskogsoch våtmarksområden. De tre ekarna intill stigen söder om
västra brofästet är några av de grövsta ekarna längs Stångåstråket. Mellan Hackefors och Hjulsbro sluss, drygt en kilometer söderut, finns fem av Sveriges åtta arter av stormusslor.

ig h

Grillplatsen nära Vårgård ligger naturskönt söder om Åbysäckens
friluftsområde. Här kan du äta din medhavda matsäck.

8

Slattefors sluss

9

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade naturområden inom EU för arter eller naturtyper
som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt
perspektiv.
Landeryds hembygdsled.

Landeryds kyrka & Spången

Ramsarkonventionen är ett internationellt avtal
med syfte att uppnå bevarande och hållbart
nyttjande av våtmarker. De länder som undertecknat konventionen ska bland annat utse de
mest värdefulla våtmark- och vattenmiljöerna
i landet som Ramsarområden och se till att de
bevaras.

Landeryds hembygdspark
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Landeryds hembygdsförening sköter om hembygdsleden
och anordnar tipspromenader, nationaldagsfirande, teater,
julmarknad med mera i hembygdsparken. Här finns restaurerade
byggnader från närområdet där du kan se hur människor levde
och verkade i äldre tider. Här står också Landerydseken, ett imponerande träd med en omkrets på hela sju meter.
Att följa hembygdsleden är ett bra sätt att nå de beskrivna
platserna kring Landeryd. Slingan på 6 km, markerad med blågul
färg, passerar Slattefors, Landeryds kyrka och Spången. Slingan
på 2,5 km, markerad med blå färg, håller sig på västra sidan av
ån. Längs leden hittar du informationstavlor som
berättar om fornlämningar, bebyggelse och natur.
Fisken asp. Illustration: Vesa Jussila

Under de närmaste åren kommer mynningsområdet att utvecklas genom nya anläggningar för friluftsliv och rekreation.
Vid mynningen finns även Jolleseglarklubben.

Via Landeryds kyrkoväg, från hembygdsparken i väster, kan
du ta en fin promenad över träbron Spången till Landeryds
kyrka längre österut. Här har det troligen funnits broförbindelser ända sedan medeltiden mellan gårdarna väster om
ån och kyrkan. Brovaktarstugan uppfördes 1870 i samma
stil som övriga sluss- och brovaktarstugor längs Kinda kanal.
Den nuvarande träbron byggdes 1999.

11

Stångåmynningen

Fågeltornet vid Stångåns mynning erbjuder fantastisk utsikt
över sjön Roxen. Här kan du njuta av det rika fågellivet. Området kring Stångåmynningen med sina stora vassbälten har
stor betydelse för våtmarksfåglar. Här finns till exempel de
rödlistade arterna gräshoppsångare, skäggmes, mindre hackspett, kungsfiskare och havsörn. Här finns även det rödlistade
gräset kasgräs. Åmynningen ingår i Natura 2000-området och
Ramsarområdet Västra Roxen.

Landeryds golfbana

Landeryds golfbana på Stångån Kinda kanals västra sida
är lättillgänglig tack vare ett väl utbyggt system av stigar
och vägar. Vid entrén till golfbanan finns servering, toaletter
och parkeringsmöjligheter. På vintern anlägger Linköpings
skidklubb skidspår i de vackra ekmiljöerna på delar av golfbaneområdet.

Segelbåtshamnen.

16

Färdas du vattenvägen från Hjulsbro sluss kommer du efter
drygt två kilometer fram till Slattefors sluss. Slussen ligger
naturskönt i eklandskapet, Sveriges största samlade areal
med ek. På vägen hit passerar du värdefulla våtmarksmiljöer
och ett variationsrikt sumpskogsparti, som bland annat är
en viktig reproduktionsmiljö för fågel och fisk. En spännande
plats i området är slatteforsklippan Uveberg med sin fornborg,
några hundra meter söder om slussen – en lodrät klättervägg
som stupar rakt ned i vattnet. Öster om slussen och kraftverket ligger Slattefors herrgård från 1718.

10
Ansvarsarter är sällsynta och hotade arter som har en
betydande del av sin utbredning inom ett begränsat område.
Linköpings kommun har 12 ansvarsarter. Arbetet med att
bevara dem bedrivs långsiktigt och med stöd av lokala åtgärdsprogram. Våra ansvarsarter är asp (fisken), kungsfiskare,
rödspov, spetsnate, svarthakedopping, kalkkärrsgrynsnäcka,
läderbagge, dårgräsfjäril, ärtvicker, bombmurkla, trumgräshoppa och ekpricklav.

Tannefors slussar. Utsikten från slusscaféet är bedårande.

Målarmusslornas livscykel
Två av de stormusselarter som finns i Stångån Kinda kanal är
målarmusslor. På våren sprids hanens spermier i vattnet och
befruktar äggen som honan bär. Äggen utvecklas till små
larver som släpps ut efter några veckor. Larverna söker sig
snabbt till en fisk, hakar fast på dess gälar och lever där som
parasiter medan de utvecklas till små musslor, utan att skada
fisken. När musslorna är färdigbildade efter ytterligare några
veckor, släpper de gälarna och faller till botten. Där gräver de
ner sig och lever skyddade tills de är cirka en centimeter långa,
då de kryper upp till bottenytan och börjar filtrera.
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Hamnen, som grävdes ut 1973, ägs av Linköpings kommun
och förvaltas av Linköpings båtklubbars hamnförening. Den
består av Linköpings segelsällskap, Segelsällskapet Roxen
och Linköpings motorbåtsklubb.
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Tannefors slussar
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Åbysäcken har flera värdefulla naturområden i kommunens
naturvårdsprogram. Den artrika floran i övergången mellan
skog och jordbruksmark i sydväst och Hagabergs ihåliga
ekar i sydöst är ett par exempel. Nära Vårgårdsbadet finns
lämningar efter två sommarstugor med imponerande tomtanläggningar, där stentrapporna leder upp till motionsspåret.
Hela området är rikt på fornlämningar, troligen från en forntida
boplats.
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Målarmusslornas livscykel. Illustration: Carina Lindkvist och Therese Johannesson
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Där Stångån Kinda kanal böjer av söderut, vid Ådala koloniområde, breder Åbysäckens friluftsområde ut sig längs åns
östra sida. Här finns flera anlagda spår, från två till drygt sex
kilometer, för promenader, löpning och skidåkning. Huvudentrén ligger vid Skidgården på Vintervägen, men du når även
området via en liten grusväg strax öster om Spångerumsbron,
eller från Vårgård, mellan bad- och grillplatsen.
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I Stångån Kinda Kanal är det kostnadsfritt att fiska med spö,
mellan Slattefors sluss och åmynningen i Roxen. Under hösten
brukar det vara särskilt mycket fisk mellan Nykvarns sluss
och Roxen. Mängder med löja, mört och björkna simmar upp
från Roxen och i deras följe kommer hungriga och huggvilliga
abborrar och gäddor. Med lite tur kan du också få braxen, sarv
och sutare. Men att slå sig ner och bara titta på det guppande
flötet är ju också en njutning.

Åbysäckens friluftsområde

Vid segelbåtshamnen finns flera rastplatser med möjligheter
att uppleva båtlivet och de vackra och värdefulla strandskogsmiljöerna längs ån. Norr om hamnen ligger våtmarken Långa
Lisa. Det är en av Stångåns tidigare meanderbågar, som alla
har höga naturvärden och som ligger vid sidan av huvudfåran
som öppnades 1857.

ka

Fritt fiske

5

ete r

Vid Hjulsbro sluss är nivåskillnaden idag ofta så liten att
slussportarna står öppna. Men innan kraftstationen i Hackefors byggdes och vattennivån höjdes var det annorlunda och
forsen gav då kraft åt både kvarnar och industri. Under flera
århundraden fanns det en vägförbindelse här över ån. En
tidig ägare av forsen var sannolikt en man vid namn Giurdh
som också gav upphov till platsens namn, när Giurdhsbro så
småningom blev Hjulsbro. Den vackra stenvalvsbron, byggd
1895, finns kvar och nya brodelar byggdes 2014. Området är
en fin rastplats, med utsikt över vattnet, bara tre hundra meter
norr om Hjulsbrobadet.
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Solbrygga vid Scandic hotell i centrala Linköping.
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Hjulsbro sluss
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Nära stadens centrum på den östra strandpromenaden ligger
Ladugårdskälla, där det från 1840-talets mitt anordnades
brunnsdrickning. Här fanns fram till 1921 även en danssalong
och kägelbanor där Linköpingsborna kunde roa sig. Området
vid Ladugårdskälla upprustades 2015 och möjligheten att
”dricka brunn” återupptogs, nu med kommunalt dricksvatten.
Ovanför källan finns en lekpark med flygtema och strax intill
ligger Åbacka café.

m

I centrala Linköping finns många entréer till Stångån Kinda
Kanal. Den mest lättillgängliga och välkomnande, för dig som
promenerar eller cyklar, finns i Storgatans förlängning österut
vid Stångebro. Här når du direkt de fina promenad- och cykelvägarna som sträcker sig långt ut från stadskärnan längs ån.

Knappt tre kilometer från Linköpings centrum, norr om E4bron, ligger segelbåtshamnen på västra sidan av Stångån
Kinda kanal. På vägen dit, strax efter bron, finns Linköpings
kanotklubb. Från segelbåtshamnen är det knappt en kilometer
till Stångåns mynning i Roxen, som har förbindelse med både
öst- och västkusten via Göta kanal.
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Ladugårdskälla

Vattnet i Centrum

Är du bilburen kan du exempelvis parkera i P-huset Druvan,
på P-platsen Guldmyntet eller i området vid Saab Arena.
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Motorbåtshamnen.

Segelbåtshamnen
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Stångåmynningen vid Roxens strand.

Tryck: Ringqvist Tryckeri, Norrköping, 2018. Grafisk form: Markus Reklambyrå. Foto: John Sandlund, Göran Billesson, Kim Hellström, Johan Fällström, Magnus Bergvall, Lejonfastigheter, Shutterstock, Getty Images, Scandinav Bildbyrå, Bild Linköping. Illustrationer: Vesa Jussila, Carina Lindkvist, Therese Johannesson.

Nykvarnsparken.

Passagerarbåten M/S Kind på väg söderut vid Östra strandpromenaden.

