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Många upplever idag hur verksamheter som varit självklara försvinner 
från orten, att delar av Linköping och Sverige glöms bort. Avståndet till 
närmaste service blir längre och att det därmed blir svårare att leva på 
landsbygden. Vi socialdemokrater tycker att det är oroväckande att 
klyftorna mellan stad och land växer, det riskerar att splittra vårt 
samhälle. 
 
Linköping har en relativt stor landsbygd, även jämfört med liknande 
kommuner. De senaste åren har det varit viktigt för oss att få igång 
byggandet, både i staden och på landet. Vi vill se fler bostäder och 
därigenom fler boende på landsbygden, vilket ger större 
befolkningsunderlag till nya förskolor, skolor och andra investeringar. 
 
Just nu pågår arbete för att få fram fler tomter till småhus. Bland annat 
pågår planering för nybyggnation vid Roxenbaden och med de 
områdesbestämmelserna som rör Vårdsberg, Kränge, Landeryd, 
Gullberg och öster om Rystad kan nybyggnation planeras och så 
småningom påbörjas i dessa områden. Dessa områdesbestämmelser är 
för att konkretisera översiktsplanen. 
 
Men vi tycker inte bara att nybyggnation är viktigt. Vi måste förbättra 
möjligheten till idrott och rörelse. Därför har vi fattat beslut under 
mandatperioden om fullstora hallar i Sturefors och Brokind, något som 
underlättar för alla de som bor i södra Linköping och vill idrotta. 
Kommande år vill vi bygga fullstora hallar i bl.a. Ljungsbro och 
Linghem, vilket skulle underlätta för boende nära dessa tätorter som vill 
röra på sig, och som då får kortare resväg till fritidsverksamhet. Fullstora 
hallar ska inte bara byggas inne i Linköpings stad utan även utanför 
staden. 
 
Vi socialdemokrater tycker också att det är viktigt att småbarn har 
möjlighet att gå i förskola och de tidiga åren i grundskolan nära det egna 
hemmet. Därför byggs och planeras nya förskolor och skolor just nu på 
olika platser i Linköping, både i staden och i kringliggande tätorter och 
på landsbygden. Askeby och Nykil har under de senaste åren fått ny 
skola och förskola. 
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När det gäller infrastruktur i form av cykel, väg och buss så har vi under 
de senaste åren satsat pengar på cykelvägar både på landsbygden och i 
staden. När det gäller bussar lade Region Östergötland ner flera 
busslinjer för något år sedan. För att då underlätta för boende på 
landsbygden har vi i Linköpings kommun bestämt att boende får åka 
med skolskjutsen för att möjliggöra kollektivtrafikresande. Något som vi 
tycker är viktigt för alla de som har svårt att ta sig iväg på egen hand. 
 
Lanthandlarna är viktiga för landsbygden och Linköpings kommun 
köper tjänster om samhällsinformation av fyra lanthandlare i Linköpings 
kommun Brokind, Ulrika, Nykil och Skeda Udde. Det är viktigt att 
service finns även på landsbygden. Dessa affärer erbjuder också 
varuhemsändning till boende som har svårt att ta sig till affären. 
 
Men för oss är det också viktigt att bredband och fibernät byggs ut.  
Utsikt bredband har under de senaste månaderna skickat ut erbjudande 
till alla hushåll i Linköping att koppla upp sig på fibernätet, vilket är 
glädjande. Även på Linköpings landsbygd ska man kunna ha bra 
uppkoppling, vilket också underlättar för det lokala näringslivet i 
tätorterna och på landsbygden. 
 
Utöver detta så tycker vi att det är viktigt att kommande år flytta ut 
kommunal verksamhet ut från Linköpings stadskärna ut till 
kommundelarna så det blir närmare till kommunal service. Under de 
senaste åren har delar av socialtjänsten flyttats ut från innerstaden till 
Berga och Lambohov, det ser vi som en bra början men arbetet måste 
fortsätta under kommande åren. 


