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Yttrande över - Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är ett tillägg till Översiktsplanen för
staden Linköping för att säkerställa att de huvudstrategier och den
markanvändning som översiktsplanen anger genomförs inom ytterstadens
geografiska område.
Utvecklingsplanen innehåller förslag på hur Linköpings ytterstad ska:
- utvecklas på ett hållbart sätt utifrån ett visionsdrivet arbetssätt, och
- hantera frågor om hur fysisk planering och den byggda miljön kan bidra
till en fortsatt positiv utveckling av Linköpings ytterstad genom att ge
förslag på strategier för utvecklingen av bebyggelse, offentliga rum och
trafiksystem.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom remissutgåvan av
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad med reservation för de synpunkter
som redovisas nedan.
Synpunkter
- Det saknas skrivningar om hur kultur, fritid och idrott bidrar till att
utveckla ytterstaden. Kopplingarna till värden av kultur och fritid samt
idrott är generellt svaga i utvecklingsplanen. Ett socialt hållbart
samhälle utgörs av en stad där människor vill leva, inte bara bo och
arbeta. Närheten till kultur, fritid, idrott och natur är viktigt för många
människor och bör därför förtydligas i utvecklingsplanen.
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-

Referenser ges till det pågående arbetet med att ta fram ett
Friluftsprogram för Linköpings kommun (sidan 70), men inga
referenser ges till de fastställda kommunövergripande idrottspolitiskaoch kulturpolitiska programmen. Exempelvis fastslår det
idrottspolitiska programmet att den fysiska aktiviteten minskar. Genom
smart stads- och samhällsbyggnad kan staden och dess byggstenar både
uppmuntra och utmana medborgaren till fysisk aktivitet. Det görs
framförallt genom att skapa bostadsnära miljöer för aktivitet och
rörelse. Det handlar om såväl anläggningar för den
föreningsorganiserade idrotten som idrotts- och aktivitetsmiljöer för
den egenorganiserade idrotten. Dessutom bör stadsmiljön i sin
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utformning uppmuntra till fysisk aktivitet i vardagen, exempelvis
genom utformning av cykelbanor och urbana motionsstråk. Det
Kulturpolitiska programmet fastslår bland annat att kulturen ska
beredas plats genom befintliga strukturer såsom stadsplanering och
offentlig konst men också genom tillfälliga pop-up evenemang,
föreställningar med mera. Kulturella mötesplatser avser platser där
människor både kan uppleva och utöva olika kulturyttringar, låta sig
inspireras, vidareutvecklas och möta andra med liknande intressen. Det
ska vara platser där det sociala sammanhanget spelar en viktig roll och
där intressen förenar människor oavsett härkomst,
funktionsförutsättningar, ålder eller kön.
-

Ledord Förtäta sid 26, konkretiseras i utvecklingsstrategierna i kapitel
4 och 5. Bostadsnära möjligheter till rörelse och aktivitet har positiva
hälsoeffekter. Närheten till idrottsanläggningar1 och idrottsmiljöer är
viktig, framförallt utifrån ett socioekonomiskt perspektiv men även
utifrån ett nyttjandeperspektiv. Därför bör förtätning ske med detta i
åtanke.

-

5.1 Bebyggelse för hållbar utveckling: Stadsnoder, exempel sidan 43,
mittenstycket: där nämns ”sporthallar” - bör bytas mot
”idrottsanläggningar och idrottsmiljöer”

-

5.2 Platser och stråk som förenar staden: Stadsnära natur- och
friluftsområden som Tallbodaskogen, Rydsskogen, Vallaskogen,
Änggårdshagen, Tinnerö, Vidingsjöskogen, Ullstämmaskogen och
Åbysäcken lyfts fram i utvecklingsplanen. Dess natur- och friluftsprofil
bör kompletteras utifrån ett idrottsperspektiv. De utgör noder för
utveckling av idrott och motionsaktiviteter, främst promenader,
löpning, och cykling men även annan träning, exempelvis i utegym.
Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer förenar staden på ett naturligt
och tydligt sätt och bidrar till att knyta ihop människor i och mellan
stadsdelar.
Ytterstaden bör ge utrymme för ersättningsanläggningar vid en
eventuell exploatering av Stångebro/Kallerstad2. Det handlar om
relativt stora ytor, främst för fotboll men även för konståkning, bandy
och ishockey. Förslagsvis markeras ett område för dessa i anslutning till
nuvarande Korpvallarna. På så vis byggs ett stråk av idrott och motion

Med idrottsanläggningar menas i detta sammanhang: Anläggningar på gräs och konstgräs,
idrottshallar, tempererade bad, anläggningar i skog, vatten, luft och mark, anläggningar på is,
specialidrottsanläggningar
2 Även Ostlänken behöver tas med i åtanke.
1
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från Skarpan, förbi Smedstad ridsportcenter och Korpvallarna till
Vidingsjö motionscentrum.
På sidan 70-71 (stadsattraktioner) omnämns Valla fritidsområde3, som
är en del av Friluftsmuseet Gamla Linköping. Det saknas en skrivning
om att Friluftsmuseet Gamla Linköping finns i ytterstaden (delområde
Västra Valla och Mjärdevi) och att detta är ett stort besöks- och
rekreationsmål. Friluftsmuseet Gamla Linköping består av tre
delområden: stadskvarteren, Vallskogen och Valla gård. Vallaskogen
utgör en viktig grön länk till andra områden exempelvis Rydskogen och
Tinnerö eklandskap samt utgör en länk mellan stad och natur. Tydliga
skrivningar om detta finns i Fördjupad översiktsplan Mjärdevi och
västra Valla, antagen i Kommunfullmäktige mars 2019. Kultur- och
fritidsnämnden ser behov av att förtydligande även görs i
Utvecklingsplan för ytterstaden alternativt att hänvisning till Fördjupad
översiktsplan görs.
Nämnden anser att skrivningen om Lambohovs säteri och dess
utveckling till besöksmål är bra.

För Linköpings kommun

Gustaf Appelberg
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
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Inom Kultur- och fritidsnämnden benämns Valla fritidsområde som Valla gård.

