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1 Bakgrund 

I Linköpings kommun finns det sedan den 1 januari 2019 sju utskott för 

medborgardialog, organiserade under kommunfullmäktige. Tre utskott - Nord, 

Väst och Syd - finns i Linköpings tätort. Fyra utskott - Valkebo, Åkerbo, 

Vårdnäs och Vreta kloster - finns i Linköpings omland. Varje utskott består av 

sju ledamöter, som har valts av kommunfullmäktige. 

Det geografiska utskottsområdet Vårdnäs innefattar tätorterna Sturefors, Skeda 

Udde, Bestorp och Brokind med omland.  

Skeda Udde är en landsbygdsort med butik som är ombud för systembolaget, 

har paketutlämning och säljer apoteksvaror. Vidare finns det ett värdshus, två 

förskolor, lekpark, bollplan, klubbstuga, ishockeyrink, volleybollplan med 

mera samt bra kollektivtrafik på orten. En bit från Skeda Udde ligger Skeda 

skola med utbildning från förskoleklass till och med år 6. Skolan erbjuder 

skolbarnsomsorg. 

1.1 Utskotten, roll och syfte 

Utskottens roll är att skapa möjligheter för de som bor och vistas i kommunen 

att mötas för samtal och lärande om hur respektive geografiskt område kan 

utvecklas. Detta i syfte att bredda och förbättra underlag för beslut, skapa 

förståelse och tillit samt bidra till engagemang, delaktighet och medskapande. 

1.2 Medborgardialog, metod, syfte och genomförande 

Utskottet har valt lärandepromenad som metod vid dialogen i Skeda Udde. 

Syftet med promenaden är att diskutera vilka möjligheter och kreativa idéer 

samt eventuella hinder som finns för att utveckla orten. Vidare vilka resurser 

som skulle krävas, vem som skulle kunna bidra med vad etcetera. Avsikten är 

följaktligen inte att åstadkomma olika krav- och önskelistor för vad kommunen 

ska göra, utan att samtala om vad alla, som olika aktörer, tillsammans skulle 

kunna åstadkomma. 

Metoden innebär att förtroendevalda politiker och tjänstepersoner träffar 

boende, verksamma, representanter från byalag och föreningar och så vidare 

från en avgränsad bygd eller ort. En promenad genomförs tillsammans där 

idéer om utvecklingsmöjligheter bryts. 

 

Inbjudan till lärandepromenaden i Skeda Udde har skett via direktutskick till 

hushållen i och omkring orten, på kommunens webbplats, anslag på lämpliga 

platser, e-post till verksamma/föreningar samt på lokala sociala medier. För att 

kunna genomföra ett rimligt samtal under promenaden har antalet deltagare 

begränsats till 30 stycken. 

 

Promenaden i Skeda Udde inleds och avslutas vid Sörgårdens Gästgiveri. 

Däremellan genomförs en förutbestämd promenadslinga i samhället med ett 
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antal stopp (se bilaga) där dialog förs kring vad medborgarna har för idéer om 

och synpunkter på hur det är att leva, bo och verka i och omkring Skeda Udde. 

1.3 Deltagare 

Totalt deltar 28 personer, inklusive utskottets ledamöter och tjänstepersoner 

från Linköpings kommun i form planarkitekt/projektledare, landsbygdsstrateg 

samt kommunsekreterare. En särskild moderator leder promenaden. 

2 Vad framkommer vid dialogen 

Inledningsvis hälsar ordföranden för utskottet alla välkomna till dialogen och 

beskriver den nya organisationen och utskottets roll, med fokus på att 

genomföra dialoger i utskottets geografiska område. Även utskottets ledamöter, 

tjänstepersoner och moderator presenterar sig. 

Innan promenaden påbörjas önskar en medborgare berätta om historik kring 

bygden, ger en kort tillbakablick och välkomnar den dialog som ska hållas. 

2.1 Stopp 1: Utanför Sörgårdens Gästgiveri 

Det första stoppet görs vid ett område planerat för sysselsättning och 

produktion, markerat S1 och ett planerat för bostäder, markerat B1 i 

översiktsplanens utvecklingsskiss för Skeda Udde (se bilaga). Möjligheterna 

för de både områdena diskuteras. När det gäller område B1 efterfrågas var i 

processen planen befinner sig. Ingen mark ägs emellertid av kommunen och 

man är beroende av markägarens vilja att avyttra den om en exploatering ska 

kunna ske. 

På utvecklingsskissen har också en sträckning markerats som ny gång- och 

cykelväg. De boende understryker vikten av att en sådan byggs. Det 

framkommer även önskemål om att cykelväg in mot Mjärdevi anläggs. 

2.2 Stopp 2: Lekplatsen och bollplanen 

Det andra stoppet görs vid lekplatsen och bollplanen, som enligt de boende är 

mycket bra. Här är många barn som leker, både från orten, men också från 

bygden runt omkring. Något som efterfrågas är belysning vid lekplatsen. 

Idag används bollplanen bland annat för gymnastik men här finns tankar om att 

dra igång spontanfotboll. Den föreningslokal som ligger vid planen har endast 

en liten lokal, vilket det gör det svårt att anordna möten där. Här saknas också 

omklädningsrum och WC. Vid större samlingar används Missions-

församlingens lokaler som ligger utanför samhället. 

Buller från väg 34 omnämns även vid stopp 2. Planarkitekten informerar om att 

bullernivån inte är på en sådan nivå som möjliggör bullerskydd. 



Kommunfullmäktiges utskott för 
medborgardialog, Vårdnäs 

Vad framkommer vid dialogen 

 

 

6 (12) 
 

  

2.3 Stopp 3: Volleybollplanen, rinken och elljusspåret 

Planen används ofta för verksamhet. Speciellt välbesökt är planen när den är 

isbelagd. Här finns behov av att se över, höja samt förlänga staketen vid 

planen. Även behov av nät runt rinken framförs, för att skydda att puckar och 

bollar åker iväg och underlätta tennisspel. Håltagning i tennisbanan/rinken är 

inte möjlig för att kunna sätta upp nät och här uppkommer en fråga om detta är 

något som missades vid upphandlingen. 

Vid motionsslingan har det tidigare funnits får som betat. Detta har gett en 

miljö som fungerat väl för den så kallade dårgräsfjärilen. Frågan ställs vad som 

händer med fjärilen när fåren är borta. Är planen att åter ha får på platsen och 

vem beslutar i så fall detta? I dagsläget används inte motionsslingan i så stor 

utsträckning. Det saknas belysning, vilket är något som efterfrågas. 

2.4 Stopp 4: Återvinningen 

De boende beskriver att det ofta är överfullt och skräpigt vid 

återvinningsstationen. Är det fullt i återvinningskärlen ställs skräpet utanför. 

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som sköter 

städning/renhållning vid platsen. Placeringen av återvinningen diskuteras och 

om denna verkligen är optimal. De lastbilar som tömmer kärlen kommer med 

hög fart, vilket inte är bra då det ligger precis bredvid en av förskolorna på 

orten. Vidare ligger pulkabacken precis bredvid återvinningskärlen, vilket gör 

att barn skulle kunna åka in i kärlen och skada sig. Planen framför kärlen 

används också som parkering i samband med träning. De boende störs av all 

biltrafik. Ett förslag är att återvinningen placeras vid pendlarparkeringen 

istället. 

2.5 Stopp 5-6: Förskolorna och utblick mot pendlarparkeringen 

Det bor många barn i och runt samhället. Ofta skjutsas barnen till förskolan, 

men gatorna vid förskolorna är inte anpassade för hämtning och lämning i den 

omfattningen. 

Pendlarparkeringen används i stor utsträckning, ibland är det fullbelagt. 

Parkeringen används både för samåkning och pendling med expressbuss. Även 

cyklar ställs vid pendlarparkeringen. Dock beskriver de boende att det har 

inträffat ett antal cykelstölder där. 

2.6 Stopp 7: Slutet på det nya kvarteret  

Vid stopp 7 framkommer att lekplatsen i det nya området saknar belysning. 

Diskussion förs kring den så kallade strategiska tomten markerad med St på 

utvecklingsskissen (se bilaga) och vad den skulle kunna användas till. 

Vidare diskuteras vägskälet lite längre fram vid korset mot Haraldsbovägen, 

som upplevs som en trafikfara då siktförhållanden är dåliga där. Det är trafik 

från fyra håll varav ett är till och från den ena förskolan, återvinningen och 
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bollplanen med mera. Planarkitekten berättar att problemet är väl känt och att 

det arbetas med ett förslag att dra en ny väg från den skarpa kurvan vid ”den 

gamla bastun” som tillhör Skeda IF, till Haraldsbovägen. 

Frågan ställs varför gatubelysning inte har satts upp längs Haraldsbovägen. En 

annan synpunkt är att hastighetsbegränsningen på 50 kilometer per timme 

kommer plötsligt och är svår att uppfatta om man kommer från Haraldsbo-

hållet. Det skulle bli tydligare om vägen hade belysning. Den skulle då ge en 

signal om att man är inne i ett samhälle. Ett komplement till belysning föreslås 

vara att ställa ut blomlådor för att få ner hastigheten, samtidigt som det ser fint 

ut. 

Längs vägen genom samhället, från det nybyggda området bort till affären 

finns behov av trottoar. 

2.7 Stopp 8: Affären med utblick mot hyresbostäderna 

När det gäller hyresbostäderna som finns i Skeda Udde berättar planarkitekten 

att kommunen sålt dessa till en privatperson. De boende framför att det vore 

bra med fler hyresbostäder, exempelvis om man vill bo kvar på orten men inte 

längre vill bo i hus. Det är också dyrt att flytta till Linköping. Hyresbostäder 

som boendeform är inte bara bra för äldre utan även för unga eller andra som 

kan ha behov av att bo i hyresrätt. 

Skeda Udde-borna är rörande överens om att det är bra att butiken finns. Den 

har bra öppettider, är välsorterad och det finns paketutlämning, ombud för 

Systembolag och Apotek. Vidare finns en kommundator placerad i butiken. 

”Butiken är livsnerven som knyter ihop samhället socialt och också ger 

arbetstillfällen.” De boende vill inte ha en obemannad butik. Butiken kör också 

ut varor till personer med funktionsnedsättning, med stöd av hemsändnings-

bidrag från Linköpings kommun och Tillväxtverket. 

Utanför butiken stannar också bokbussen. De boende understryker att är 

positivt att bokbussen kommer till orten. 

De boende framför vidare att en större samlingslokal saknas på orten, även om 

gästgiveriet finns och att en representant från en av frikyrkorna informerar om 

att de kan erbjuda lokal vid större samlingar. Förskolorna har inga stora lokaler 

och sekretess hindrar användandet av lokalen. Förutom många små barn som 

bor i och omkring samhället finns många ungdomar. Det skulle vara önskvärt 

med någon form av aktivitetshus för dem att vara i. Längs Haraldsbovägen 

finns en liten lokal, ”den gamla bastun”, som har skänkts till Skeda IF. Kan ett 

alternativ vara att samla allt vid Uddevallen?  

Området vid affären är mycket trafikerad samtidigt som det rör sig mycket barn 

där. Stundtals är det mycket bilar framför affären och bussen stannar precis 

utanför. Önskemål framkommer om att hela trafikmiljön och området vid 
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affären borde ses över. Behov finns av övergångsställe, för att på ett säkert sätt 

ta sig över vägen. 

Vid den nya förskolan står barnen precis vid vägen (50-väg) för att vänta på 

bussen. Ett förslag är att ha 30 kilometer per timme som hastighetsbegränsning 

genom hela samhället. 

2.8 Gemensam återsamling 

Vid återsamlingen konstateras det att det finns goda resurser och stort 

engagemang på orten. Det finns kollektivtrafik, förskolor, butik, bokbuss och 

så vidare. 

Synpunkterna som framkommit under dialogen rör bland annat trafikmiljö, 

trafiksäkerhet samt gång- och cykelvägar. Ett tillägg är att den norra 

anslutningen till väg 34 inte är bra. Även placeringen av återvinningen har 

diskuterats. Vidare har framförts behov av aktivitetshus och samlingslokal, 

med liten gymnastiksal och toaletter. 

Ökad trygghet i form av belysning vid lekplats, motionsslinga och 

gatubelysning är exempel på diskussionsämnen med fokus på barn och unga. 

Avslutningsvis diskuteras kommunikationen och dialogen med kommunen. 

Ortsbor vittnar om att det tidigare varit Skeda IF som fungerat som 

samtalspartner till kommunen. Hur kan detta som nu startat vidareutvecklas? 

Hur kan man på ett bra sätt föra dialog tillsammans och vem kan kommunen ha 

som samtalspart på orten? 

Dialogen avslutas med att utskottets ordförande tackar alla för visat intresse 

och engagemang vid dagens promenad. Utskottet kommer att ta med sig 

frågorna vidare. En av medborgarna tackar också utskottet och tjänstepersoner 

för besöket. 

3 Återkoppling 

Dokumentationen från dialogen skickas till deltagarna och finns tillgänglig på 

kommunens webbplats. 

De synpunkter och frågor som framkommer vid dialogen skickas till de 

förvaltningar och instanser som är berörda. Därefter sammanställs uppkomna 

frågor och inkomna svar i ett dokument som kommer att finnas tillgängligt på 

kommunens webbplats. 
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4 Kontaktvägar 

E-post: kontakt@linkoping.se 

 

Webb: www.linkoping.se/kontaktlinkoping 

 

https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-och-

demokrati/kommunfullmaktige/utskott-for-medborgardialog/ 

 

Telefon: 013 – 20 60 00 

 

  

mailto:kontakt@linkoping.se
http://www.linkoping.se/kontaktlinkoping
https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/utskott-for-medborgardialog/
https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/kommunfullmaktige/utskott-for-medborgardialog/
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5 Bilaga: Promenadväg och utvecklingsskiss 

Promenadväg 

Vad finns att säga/fundera och reflektera över vid de olika stoppen? 

Start: Sörgårdens gästgiveri 

Stopp 1: Utanför Sörgårdens gästgiveri 

Vad finns att säga om mark för boende (B1) 

respektive sysselsättning/produktion? (S1) 

Stopp 2: Lekplatsen och bollplanen 

 Vad finns att säga om lekplatsen, bollplanen?  

Stopp 3: Volleybollplanen, rinken och elljusspåret 

Vad finns att säga om fritidsmöjligheter i allmänhet i Skeda Udde 

för barn och vuxna? 

Stopp 4: Återvinningen 

 Vad finns att säga om återvinningen? 

Stopp 5: Första förskolan 

 Vad finns att säga om första förskolan? 

Stopp 6: Andra förskolan och med utblick mot pendlarparkeringen 

Vad finns att säga om andra förskolan? Om förskolor och 

fritidshem överhuvudtaget? 

Stopp 7: Slutet på det nya kvarteret 

Vad finns att säga om det nya kvarteret? Om 

tillväxten/utbyggnaden i Skeda Udde? Är det intressant att bygga 

mer? 

Stopp 8: Affären med utblick mot hyresbostäderna 

- Vad finns att säga om butiken, drivmedel och varuförsörjning i 

bygden etc? 

- Vad finns det att säga om hyresbostäderna? Fyller de någon 

funktion? För vem? Är det intressant att utveckla fler hyresrätter? 

- Vad finns att säga om äldreomsorg, hemtjänst, etc? 

Mål: Sörgårdens gästgiveri 

Har vi glömt något viktigt? Sammanfattning. 
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