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Cecilia Helber - med skolan i fokus

Ny kraft i kommunpolitiken  
Linköpingslistan ställer upp i kommunfullmäktigevalet 2022
Nybildade Linköpingspartiet har bestämt sig för att 
ställa upp i valet till kommunfullmäktige 2022.

Som ett led i vår valkampanj och för att lansera vårt 
poliska program samt presentera ett antal av de per-
soner som finns på vår kommunlista ger vi nu ut en 
informationstidning som ska delas ut till linköpings-
borna i god tid före valdagen.

Utrymme finns

Vi har länge upplevt att det finns ett rejält utrymme 
för ett kommunalt parti som är utan koppling till ett 
rikstäckande och blockideologiskt parti.

Vårt ”lokala självstyre”, gentemot nationella och inter-
nationella frågor och historiskt ideologiska svar, inne-
bär att vi i varje enskild fråga kan ta ställning för det 
som vi upplever vara bäst för Linköping. Denna obun-
denhet ger oss en stor frihet i hur vi agerar i fullmäk-
tige, i nämnder och i kommunala bolag. Vi behöver 
enbart vara lyhörda och lojala mot vår väljare. Grundbulten i vår politik som gör våra profilfrågor 

möjliga är: 

Vi vill använda större del av överskottet i kommunens 
finanser till att motverka framtida problem än vad nå-
got annat parti vill göra.

Linköpingslistan spänner över så pass många lokala 
frågor så att plocka ut någon speciell fråga är inte lätt. 
Genom att läsa partiets tidning får Ni en bra uppfatt-
ning om bredden.

Några symbolfrågor

Några frågor som är värda att ta upp och också finns 
med i vårt kommunala handlingsprogram är: 

. Rädda Tinnis badsjö. Öppna slottsträdgården. Sat-
sa på att utveckla Trädgårdsföreningen.

. Stäng inte Drottninggatan för biltrafik.

. Öppna upp fritids för alla skolelever längre tid på 
dagis/förskola för arbetslösa

. Starta en egnahemsrörelse så fler har råd att bygga 
sitt eget hus.

. Ge fler långtidsarbetslösa möjlighet till ett arbete.

. Öka möjligheterna för individer med funktions-
hinder.

. Öka tryggheten med fler ordningsvakter, trygg-
hetskameror och sociala insatser.

– Jag tycker det behövs ett lösningsorienterat socialli-
beralt alternativ i linköpingspolitiken och därför har 
jag valt att engagera mig i Linköpingslistan, säger Ce-
cilia Helber som jobbar som gymnasielärare i svenska 
och engelska i Linköping.

Cecilia är klarsynt och tydlig med hur mycket hon 
tror att Linköpingslistan kan påverka kommunfull-
mäktige. 

 – Det beror ju till syvende och sist på hur många av 
väljarna som ger oss sitt förtroende. Jag vet dock att de 
som valt att engagera sig för Linköpingslistan är prag-
matiska och kunniga människor med god förankring 
inom flertalet olika områden, menar Cecilia.

Att börja spekulera i eventuella valframgångar vill 
hon dock undvika

– Jag är väldigt glad över all positiv uppmärksamhet 
som vårt parti får och att det är många som tycker att 
våra förslag är bra. Jag hoppas att det visar sig när det 
blir dags att rösta också.

Fler lärare behöver anställas

– Vi ser att lärarkåren behöver fyllas på eftersom 12 
000 behöriga lärare kommer att fattas inom en tioårs-

period, enligt Skolverkets senaste analyser.

– Sjukskrivningarna bland lärare harökat med 70 pro-
cent sedan 2010 på grund av stress och psykisk ohälsa 
och de senaste 20 åren har fler lämnat läraryrket än 
vad som har skett i andra jämförbara yrken, berättar 
Cecilia stramt och fortsätter:

– Det är illa och visar tydligt på att arbetsmiljön för 
lärare måste vara ett prioriterat område. Linköping 
ligger dessutom väldigt dåligt till i lönestatistiken, sär-
skilt för grundskolelärare, vilket inte direkt leder till 
att skickliga lärare vill vara kvar. 

Heltidsmentorer är bra - men räcker inte

I Linköpings kommun har man valt att satsa på hel-
tidsmentorer för att komma till rätta med en del av 
problemen i skolan. Det är bra för vissa skolor menar 
Cecilia Helber, men hon anser att det inte är någon 
universallösning som passar alla.

– Jag ser snarare att mentorsuppdraget måste förtydli-
gas och begränsas och att elevhälsans resurser ska öka 
utifrån behovet på den aktuella skolan. Jag 
ser också vikten av tidiga insatser i skolan 
vilket stöds av nästan all forskning. Grund-
skolorna måste få ökade resurser, fler elevas-

sistenter, specialpedagoger och givetvis duktiga lärare. 

Cecilia hävdar bestämt att om vi vill ha en likvärdig 
skola värd namnet så kostar det.

– Antingen betalar vi nu eller senare. Senare brukar 
det bli mycket dyrare, svarar Helber retoriskt.

Lite som konditionsträning

–På gymnasiet där jag jobbar har vi ett starkt fung-
erande stödsystem och det är bra, men det är tyvärr 
lite som konditionsträning kvällen innan ett långlopp. 
Man gör bättre ifrån sig om man fått träna länge och 
systematiskt. Det gäller i idrott men gäller också i 
skolämnen som svenska och matematik.

– Jag tror att Linköpings skolor kan bli bättre på lik-
värdighet i betygssättning och ett sätt att jobba för 
det är faktiskt att samverka med andra skolor i större 
utstäckning än vad vi gör nu. Det fanns ett sådant in-
itiativ för flera år sedan och det borde väckas till liv 
igen, avslutar Cecilia Helber som menar att skola, vård 
och omsorg är hjärtefrågor för Linköpingslistan.

Linköpingslistan
c/o Christer Mård
Gripgatan 31
582 43 Linköping

info@linkopingslistan.se
        @Linkopingslistan
linkopingslistan.se

Linköpingslistans bilaga delas ut med Corren 
vecka 23, 2022.
Ansvarig utgivare: Tommy Pettersson
Text och foto: Tommy Pettersson
Tryck och distribution: NTM Media

24 augusti - förtidsröstningen börjar. Röstningslokal - är detsamma som förtidsröstningslokal, dvs där man 
under en längre tidsperiod kan rösta. Förtidsröstningen hette förr ”poströstning”. Gå och rösta!
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Personligt om Cecilia: 
Född och uppvuxen i Kiruna men 
linköpingsbo sedan 1996. Idag 
bor hon i Ekängen.
Gift med Mike Helber och har tre 
bar som heter Alva, Isak och Saga.
Fritiden ägnas åt familjen, två 
hundar, träning och trädgården.

Agora   Skäggetorp
Arbis   Innerstaden
Ekholmens centrum Ekholmen
Huvudbiblioteket Innerstaden
Konsert & Kongress Innerstaden
Ljungsbro bibliotek Ljungsbro

LiU Key-huset  Campus Valla
Malmslätt bibliotek Malmslätt
Nya Munken  Johannelund
Skylten   Innerstaden
Stureforshallen  Sturefors
UngPuls   Berga 

UngPuls    Ryd 
Vikingstads skolas gymnastikhall Vikingstad
Åkerbogården   Linghem
Ängårdsskolans gymnastikhall Lambohov

Förtidsröstningslokaler i Linköping kommun:
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Michael Cocozza står som första namn på Lin-
köpingslistans kommunlista. Han har fokus på 
den kommunala ekonomin arbetsmarknadspo-
litiken. Vi ställer ett antal raka frågor till honom 
om partiets program.

Ni har omfattande satsningar i ert program. Berätta 
om det!

– Det stämmer att vi har kostsamma satsningar på för-
skola, skola, omsorg och nya jobb till de med försörj-
ningsstöd. Men det är kärnverksamheter som måste 
få kosta. Vår budget 2022 innebar en ökning av verk-
samheter om cirka 400 miljoner i en total kommun-
budget om drygt 11 miljarder.

Men har Linköpings kommun verkligen råd med 
allt detta?

– Kommunen har en bra ekonomi, men det är ing-
en poäng med att samla så mycket pengar på hög. Jag 
tycker att man gott kan använda en del av kapitaltill-
gångarna och öka utdelningen från bolagen i syfte att 
komma till rätta med en del problem som vi har i Lin-
köping. Men vi sparar också.

Vad är  det ni vill spara in på?

– Vi sparar 300 miljoner på att bevara Tinnis badsjö 
som den är idag. Att halvera Tinnissjön och bygga 
en cykelväg och ta upp bäcken i dagen är en väldigt 
kostsam historia. Det är 300 miljoner i onödan på en 
åtgärd som en klar majoritet av Linköpingsborna är 
emot och som minskar värdet på ett viktigt kultur-
arv. 25 miljoner på en onödig cykelväg från Tornby 
till Möjetorp, 50 miljoner årligen genom att införa en 
ekonomisk styrning av kommunens marktillgångar, 
12miljoner årligen på att bygga en multihall med 3 
och inte 5 planer på Kallerstad. Vi vill också ha mer av 
effektivitet i det som kommunen köper in. Vi behöver 
till exempel inga ordningsvakter dagtid, de resurserna 
ska sättas in kvällar och natt.

Vad menas med ekonomisk styrning av marktill-
gångar?

– Ett exempel ser vi idag på Folkungavallen där man 
infört förbud på att bygga garage, istället bygger man 
ett stort P-hus. Man släcker ut värdet av marken un-
der jord, där man hade kunnat sälja rätten att bygga 
garage och går miste om cirka 60 miljoner som man 
fått för bostadsbyggrätter där man nu bygger P-hus. 
Det är en lösning som ingen ekonom har tittat på. År-
ligen ser vi liknande planer som saknar förankring i 
den ekonomiska verkligheten. Det är för övrigt ock-
så mycket bättre boendekvalitet att ha parkeringen i 
kvarteret där man enkelt når den genom att ta hissen 
ner till källaren. 

Vad har ni för förslag vad gäller integration av ny-
anlända?

– Arbete är det väsentliga. Om vi ska få igång inte-
grationen är det väsentligt att fler kommer i arbete. 
Vi har idag ca 3000 hushåll som får försörjningsstöd 
i kommunen. 1000 av dessa anses arbetsföra men får 
inget arbete, i hög grad nyanlända. Vi menar att kom-
munen med kommunala bolag, privata utförare samt 
leverantörer ska ställa upp mad arbeten till 1000 av 

dessa personer med försörjningsstöd. Det är viktigt 
att det då rör sig om lönearbete, många är trötta på att 
jobba gratis på praktikplatser. Under fyra, fem år kan 
dessa arbetsmarknadssanställningar fungera som en 
träning som gör personerna mer anställningsbara på 
den ordinarie arbetsmarknaden. 

Men är det inte mer utbildning som behövs?

– Jag tror att många även skulle välja att efter några år 
utbilda sig inom något yrke för att bli än mer gång-
bar. Det här programmet skulle bedrivas i samarbe-
te med arbetsförmedlingen och bygga på det statliga 
stöd som finns för denna typ av introduktionsarbeten. 
Utöver dessa så har vi behov av ett par hundra lönebi-
dragsanställningar till personer med olika former av 
funktionsnedsättning. Det är också frågan om tjänster 
där det finns statligt stöd. 

Det är slöseri att betala 10 000 per månad i försörj-
ningsstöd när nettokostnaden efter statligt anställ-
ningsstöd är nästan lika mycket och man då får ett lö-
nearbete där det produceras och man kan ställa krav. 

Blir det inte kostsamt med dessa nya tjänster?

– Det går inte att prata om integration om man inte 
är beredd att ta denna kostnad och träna nyanlända i 
arbete under svenska förhållanden till vanlig lön. För-
delen att vara generös och erbjuda arbete är att det 
blir lättare för kommunen att avvisa de som inte är så 
intresserade av att arbeta utan använder försörjnings-
stödet som en sidoinkomst till annan verksamhet. Vi 
vill se ett generöst system men som även ställer tyd-
liga krav. Det är inte orimligt att man jobbar heltid 
och utöver det läser in svenska på kvällstid. Det här 
samhället har byggts upp av människor som satt och 
studerade på kvällarna.

Har du någon mer fråga som ni lyfter särskilt?

– Kultur och idrott är ett eftersatt område i Linkö-
pings kommun. Det räcker med att gå till vår granne 
i öster, Norrköping, där man har en helt annan syn på 
kultur och idrott. Vi vill se en förstärkning av kultu-
ranslaget med 20 miljoner som ska stärka utbudet av 
teater, musik, konst, museiverksamhet, bibliotek mm. 
Huvudbiblioteket borde ha samma öppettider som 
Ica, 7-22 alla dagar. 

Kanske inte full service på de extra timmarna men 
ändå öppet så att alla vet om att det alltid är öppet på 
biblioteket. Kunskap är centralt i vårt samhälle, bib-
lioteket är en kunskapsborg. Kunskap är en väsentlig 
faktor som förklarar vår tillväxt och vårt välstånd.

Har du nu planer på att bli kommunalråd?

– Nej, vi toppkandidater i LL har fokus på fullmäktige 
och kontroll av att den övergripande samordningen 
och styrningen fungerar. Vi hämtar kandidater till 
hel- och halvtidsuppdragen som kommunalråd och 
nämndordföranden utanför kretsen av fullmäktigele-
damöter. Den som sitter i vår fullmäktigegrupp och 
röstar om vilka som ska ha uppdragen kan inte själv 
få dessa. En person ska ha ett uppdrag och fokusera 
på det. Det är ju för övrigt märkligt att de som sitter 
i fullmäktige granskar och lämnar ansvarsfrihet till 
nämnder och bolag som de själva är med i. 

         Vilka satsningar vill  
       Linköpingslistan göra?

Bygg fler hyresrätter till 
rimliga kostnader

Ida Maria Söderfeldt är djupt engagerad i socialt arbete, speciellt det 
som händer och sker i lagarnas hägn och då i synnerhet inom 
LSS-området.

Ida Maria har tre barn varav två av dessa har funktionsnedsättning och det är 
naturligtvis något som påverkar familjens liv. 

– Jag är socionom och har jobbat större delen av mitt yrkesliv som socialarbe-
tare.  Det har blivit 30 år nu och 27 år av dessa har varit i Linköpings kommun. 
Mestadels har jag arbetat med vuxenproblematik, berättar Ida Maria och fort-
sätter att prata om sitt nuvarande jobb.

– Nu arbetar jag anställd som projektledare med uppdrag på Stallgården i ett 
samarbetsprojekt mellan kommunen och vårdföretaget som driver Stallgår-
den. Projektet handlar om att skapa en ny modell för hur man ska jobba med 
hemlösa i Linköping.

Hemlösheten är ett stort problem

Den senaste hemlöshetskartläggningen som gjordes av Socialstyrelsen 2017, 
visade att vi hade ungefär 670 hemlösa personer i Linköpings kommun och 
det är nog ännu fler idag med tanke på hur det ser ut på den lokala bostads-
marknaden, berättar Ida Maria och lägger till att det också finns ett mörkertal 
när det gäller hemlösheten i kommunen.

– Politikerna har skygglappar på. Det verkar som om vi inte vill prata om hem-
löshetsproblemet i Linköping.

Flerfaldiga orsaker till hemlöshet

Orsakerna till hemlösheten har flera orsaker och skapar väldigt många pro-
blem för individen och samhället. 

– Hemlösheten kan bero på ekonomiska orsaker som delvis uppstår med tanke 
på hur bostadsmarknaden ser ut i och med de senaste hyreshöjningarna. Det 

Personligt om Michael: 

Bor i Hjulsbro. 
Uppväxt i Tannefors. 
Gift med Catharina, har fyra vuxna 
barn. 
Företagare inom bostadsbyggnation. 
Är intresserad av kommunekonomi 
och arbetsmarknadspolitik. 

Vill skapa en modell som hanterar hemlöshetsproblematik
kan även vara svårigheter att få bostad när man har skulder. Det handlar ock-
så om samsjuklighet, psykisk sjukdom, funktionsnedsättningar i kombination 
med beroendesjukdom, menar Ida Maria och tillägger:

– Hemlösheten skapar utanförskap, svårigheter att sköta sitt arbete och ibland 
också kriminalitet. Därför är det viktigt även ur ett samhällsekonomiskt per-
spektiv att råda bot på hemlösheten.

LSS-frågan engagerar

Ida Maria beskriver de bekymmer som finns hos föräldrar med barn som har 
rätt till stöd från kommunen. Hon förklarar LSS-lagen, som en lag för perso-
ner med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen 
och andra lagar gäller också för dem som har rättigheter enligt LSS. Målet med 
LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

– LSS-lagstiftningen är en rättighetslag som enbart bygger på att den enskilde 
tar initiativ. Om man har barn med funktionsnedsättning och som har rätt till 
stöd enligt LSS måste man ligga på kommunen hela tiden. Familjer som vill ha 
stöd får vänta minst ett år i Linköping innan man ens kan få en handläggare 
från socialtjänsten. Linköpings kommun blev av den anledningen  JO-anmäld 
för att de har för långa väntetider.

Linköpingslistan är det lokala alternativet

Ida Maria är väl medveten om att många av de frågor hon vill driva är riks-
dagsfrågor och en del frågor hamnar i regionpolitikens händer. Men hon anser 
ändock att Linköpingslistans handlingsprogram är det som hon ställer upp på 
i kommunalvalet.

– När det gäller synen på hur kommunens hanterar ekonomin, bostadsfrågor-
na och hur man ser på politikerollen är Linköpingslistan det bästa alternativet.

Personligt om Ida: 

Gift och har tre barn. 
Arbetar som projektledare.
Utbildad socionom.
Bor i innerstaden.
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”Ta större makt över ditt liv som äldre”
Trädgårdsföreningen imponerar med all sin prakt 
när jag och Inger Hallbäck går i den och 
samtalar om hur det egentligen står 
till med omsorgen om våra äldre. 

– Kartläggningar av boenden 
i Sverige visar att vi i dag har 
en stor brist på trygghets-
boenden trots den stora 
ökningen av äldre.

På vilket sätt vill du för-
ändra för dagens äldre

 – Jag vill initiera till ett ny-
tänkande i samhället med en 
maktförskjutning där de äldre 
själva diskuterar vad vi tillsammans 
kan göra för att åstadkomma en positiv 
förändring. Vi behöver en stor delaktighet kring 
uppbyggnaden av det framtida boendet och vården 
och därmed ge den äldre större makt över sitt eget 
framtida liv, menar Inger.

Planera ditt trygghetsboende i god tid när du har 
orken kvar

Inger Hallbäck är i 70-årsåldern och behöver an-
vända tekniska hjälpmedel för att röra sig i sin var-
dag. Denna erfarenhet om tillgänglighet i samhället 
och med kunskapen hon har med sig från den tiden 
som hon jobbade som primärvårdschef är viktig för 
henne nu när hon nu går in i lokalpolitiken.

– Bostaden är grunden för trygghet och välbefin-
nande. När man är äldre blir man ofta sjuk, mindre 
rörlig och kanske ensam och då inser att den bostad 
man bor i känns otrygg och dåligt anpassad, berät-
tar Inger vidare.  

Vilka olika boendealternativ vill du se

 – När det gäller boende ska det vara ett eget val. 
På et trygghetsboende vill jag att det ska vara så att 
man kan äga eller hyra sin bostad. Istället för att 
bli helt omhändertagna så kan man få bestämma 
själv och vara aktiva i vardagen så länge det går. Jag 
som har jobbat i vården vet att människor vill styra 

så mycket som möjligt själva. Äldre människor är 
friskare idag och de kan ha ett aktivt liv 

längre. Man klarar sig mycket längre 
om man har ett aktivt liv istället 

för att bli omhändertagna.

Hur ska Linköpingslistan 
bidra till förändring

– Jag vill att Linköpingslis-
tan tar initiativ till att äldre 
tillsammans utvecklar ett 
nytänkande kring framti-

dens trygghetsboenden där 
äldre som vill är delaktiga och 

medbeslutande kring boendet 
och sitt eget liv.

Vi fortsätter att promenera så sakteliga ge-
nom blomsterhaven som basunerar ut sina färger 
och former medan Inger pratar om bristerna i vår-
den och sitt engagemang i Linköpingslistan. 

Varför har du engagerat dig i Linköpingslistan

– Linköpingslistan passar mina socialliberala vär-

deringar. Väldigt mycket har gått fel och det är bråt-
tom nu. Jag är mycket oroad. Nu har Linköpings-
listan och Linköpings kommun världens chans att 
ta Linköping och Östergötland åt rätt håll, hävdar 
Inger Hallbäck med emfas.

Inger vill att Linköpingslistan tar initiativ och bju-
der in alla partier till ett politiskt samarbete i kom-
munen och länet för befolkningens bästa. Hon 
anser att segregering och utanförskap som finns 
överallt i samhället är av ondo. 

 – Eftersom jag har en funktionsnedsättning mär-
ker jag det tydligt. 

Varje litet steg i rätt riktning är ett stort steg

 – Jag är en engagerad och nyfiken 70-årig kvin-
na. Jag är gift och har två barn och 6 barnbarn. Jag 
tycker om att umgås med familj och vänner. Inom 
familjen diskuterar vi ofta samhällsfrågor. Vi har 
under lång tid diskuterat de äldres boende och vi 
brukar åka iväg och undersöka om vi kan hitta nå-
got vi kan lära oss av andra människor, säger Inger 
Hallbäck. 

Tony Lönn är tack vare sin gedigna erfarenhet i Hy-
resgästföreningen, där han har jobbat som ombuds-
man i nästan i 30 år, en person som kan en hel del 
bostadsfrågor. Bostadfrågorna var det enskilt största 
skälet till att han vände sig till och sedan sökte med-
lemskap i Linköpingslistan. Men han tycker även att 
lokala frågor som bevara Tinnerbäcksbadet och ett 
öppnande av slottsträdgården är frågor som är viktiga 
för honom.

Bostäder i alla lägen behövs

Tony är en av de personer som Linköpingslistan no-
minerar till partiets valsedel inför det kommande va-
let. Nu efter att ha haft erfarenheter av den ena parten 
i bostadfrågan som ombudsman i Hyresgästförening-
en tycker han att det är dags att se hur den beslutsfat-
tande parten från det politiska hållet ser på bostads- 
och hyresfrågor.

– Det är viktigt att man kan erbjuda bostäder i alla 
prislägen. I Linköping har det under de senaste åtta 
åren byggts cirka tusen kommunala hyreslägenheter 
utan att man använt de statliga stöden i syfte att kunna 
hålla en lägre hyra, hävdar Tony och fortsätter:

– Det är exempel där det behövts tydligare politisk 
styrning i syfte att nå andra mål än rent företagseko-
nomiska. Investeringsstöden hade inneburit 3 till 400 
miljoner kronor i statligt stöd till Linköping och 1 till 
2000 kronor i månaden i lägre hyra för lägenheterna 
konstaterar Tony Lönn lugnt och sakligt och fortsätter 
att prata om byggandet och boendet i Linköping.

Om egnahemsstrategin

 – Linköpingslistan ser egnahemstrategin som en vä-

sentlig del i partiets bostadspolitik. Det finns i Lin-
köping idag inga ansatser att ge många fler möjlighet 
att köpa och bygga eget hus. Partiets egnahemstrategi 
bygger på att kommunen pressar priser i  mark-och 
bygg, såväl som i finansieringsskedet, menar Tony 
vidare och utvecklar sedan resonemanget ekonomin 
och boendet.

 

– Om vi med egnahemsstrategin tänker oss att man 
jobbar med en tomträttsutlåtelse, man gör gemensam-
ma inköp av byggnadsstommar och att man uppför 
husen i bostadsrätt med möjlighet att konvertera till 
äganderätt inom 20 år då föreningens lån är nedamor-
terade till stor del, utvecklar Tony vidare.

– På så sätt kan kommunen erbjuda egnahem till yng-
re familjer som inte har föräldrar som kan bidra med 
egna insatser för att köpa en bostad. Mot att köparen 
lägger ner eget arbete ska kommunen kunna ställa 
upp med ett koncept som gör det hela möjligt, avslu-
tar Tony sitt resonemang och anser samtidigt att Lin-
köpingslistan, med ett gott valresultat, ska vara med i 
att utveckla Linköpings bostad- och byggandeprocess 
i en klok inriktning som gynnar både medborgare så-
väl som hyrestagare.

Personligt om Tony Lönn:

Tony är gift och har tre barn. Bor i         
Hackefors.

Hans stora intresse är idrott.

Efter sin pensionering konsultar han    
fortfarande lite grann.

Vi behöver billigare bostäder

Nyttja marken under jord – 
bygg inga fler parkeringshus

Personligt om Inger:

Engagerad och nyfiken. 

Bor i Övre Vasastaden. 

Familj: Gift, två barn och sex 
barnbarn.
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Sanne Jacob möter mig ute i Lambohov bredvid IK 
Östrias klubblokal med en energi som känns av när 
man tar honom i hand. Att träffas på föreningens in-
tensivt gröna fotbollsplaner känns därför helt rätt.

Andas fotboll 

Sanne Jacob är visserligen egen företagare i restau-
rangbranschen men han pratar fotboll, han tänker 
fotboll, tränar ungdomar i fotboll och ”brinner” verk-
ligen för ungdomsfotbollen. 

– Jag har bott här i Lambohov i 41 år och jag har varit 
väldigt aktiv inom idrotten hela mitt liv. Jag har spelat 
fotboll själv och tränat ungdomar i fotboll, säger San-
ne som även hjälper till i Östria med allt möjligt och 
stöttar föreningslivet på olika nivåer i Linköping. San-
ne har även sponsrat andra fotbollsföreningar i Linkö-
ping många år eftersom han tror mycket på vikten av 
att skapa en gemenskap genom fotbollen.

Sanne tror stenhårt på tesen om att idrott och speciellt 
lagidrott; ska vara, och kan vara fostrande för uppväx-
ande generationer.

– Vi har haft en tung period i klubben ett tag men nu 
efter tre år har vi fått en ny styrelse och börjat komma 
tillbaka för att bli Linköpings bästa fotbollsförening, 
säger Sanne entusiastiskt när han beskriver både de 
tävlingsmässiga såväl som de organisatoriska fram-

gångarna som Östria har uppnått den senaste tiden.

Politiker kan inte relatera till problemen

Sanne Jacob har nyligen tagit steget och valt att gå med 
i Linköpingslistan för att han tycker att det inte finns 
någon förståelse bland Linköpingspolitiker kring ung-
domars uppväxtvillkor.

– Efter många samtal med politiker och poliser insåg 
jag ganska snabbt att kunskapen och viljan inte riktigt 
fanns där. Politiker kan inte relatera till områden som 
Lambohov om de inte finns här ute. De kan inte förstå 
hur stor betydelse idrottsföreningarna har om de inte 
själva har varit med i någon förening eller är intresse-
rade, hävdar Sanne Jacob vidare.

– Anledningen att jag gått in i politiken är att jag som 
ungdomsledare vill att vi ska satsa mer på våra barn 
och unga. Vi behöver en bra skola och ett starkt fören-
ingsliv i kommunen. 

Träna och plugga

– Det ideella föreningslivet och speciellt idrottsrörel-
sen, tillsammans med familjen och skolan, är väldigt 
viktiga för att ungdomarna ska få en bra uppfostran 
och en fin uppväxt.  

– Idrotten ska lära ungdomar att sköta sig ordentligt. 
Att komma till träningar i tid och kämpa för att nå 

sina visioner i livet. För ungdomar som vill komma 
någonstans inom idrotter gäller det att man satsar hel-
hjärtat. Jag brukar säga till ungdomarna att idrotten 
främjar välmående, gemenskap och trygghet.

Föreningslivet ska

– Varför är Linköpingsfotbollen sämst i Sverige när vi 
har talanger och vår kommun har gott om resurser, 
frågar sig Sanne vidare. 

– Kommunen behöver gå in och stötta idrottsför-
eningarna så att de kan ha tillgång till idrottshallar, 
klubbhus och välskötta träningsanläggningar.

– Jag är ett maskrosbarn. Jag är uppväxt i en hyreslä-
genhet i ”Miljonprogrammet” i Vilbergen i Norrkö-
ping. Det var inte direkt något utanförskapsområde 
men det var ändå inte så katiga uppväxtvillkor som 
jag hade. Jag har genom arbete och studier tagit mig 
därifrån utan att glömma var jag kommer ifrån, säger 
Peter Trygg regionchef i Fonus Öst som så småning-
om hamnade i Vikingstad. 

Flyttade från Vilbergen till Lambohov

– Jag flyttade till Lambohov och sedan till Vikingstad 
med fru och barn. Det var arbetsskäl för 25 år sedan 
som gjorde att vi flyttade till Linköping. Det visade sig 
senare att familjen hade släktband till området kring 
Vikingstad. Så man kan säga att jag är tillbaka till ur-
sprungsorten, berättar amatörsläktforskaren Peter 
Trygg och berättar om sitt partipolitiska engagemang 
i socialdemokratin som senare byttes till Liberalerna.

– Jag ansåg att sossarna samarbetade för mycket med 
Miljöpartiet. Nu tycker jag att jag hör hemma i Linkö-
pingslistans politiska uppfattningar. ”Listan” står för 
en politik som jag ställer mig bakom, menar Trygg 
som nu kandiderar på Linköpingslistans valsedel.

Från Boxholmsostens Vänner till Linköpingslistan

Peter Trygg är väl känd hos många som ”Ostgenera-
len”, ett namn han fick när han kämpade mot Arlas 
nedläggning av mejeriet i Boxholm 2018.

 – Jag fick en ”trigger” när nedläggningsbeskedet från 
Arla kom och därför startade jag en Facebook grupp. 
Efter det fick vi i gruppen väldigt mycket uppmärk-
samhet i media. I samma veva gick jag med i Libera-
lerna som var det närmsta partiet med socialliberala 
idéer som jag kunde tänka mig då på den tiden. Men 
när Michael Cocozza slutade i Liberalerna så hängde 
jag med honom till Linköpingslistan, säger Trygg vi-
dare.

– Jag värnar om ett starkt socialt samhälle men ock-
så att vi har marknadskrafter som fungerar. Ett starkt 
välfärdssamhälle behöver få ut fler människor i arbete 
och komma ifrån bidragsberoendet.

Politik för hela Linköping

Peter Trygg vill att Linköpingslistan ska se till hela 
Linköping och inte enbart de delar som förekommer i 
den politiska debatten.

– Jag värnar om ytterområden som ofta inte får den 
service som medborgarna så väl behöver. Vi centra-
liserar tyvärr det mesta av vår offentliga sektor nu för 
tiden på grund av ekonomiska och praktiska skäl, och 
fortsätter: 

– Varför skulle vi inte kunna ha ett så kallat ”kom-
munhus” i ytterområden där det finns ett nödvändigt 
serviceutbud inom vård, omsorg och tillgängligt. Jag 
vill inte ställa geografiska områden emot varandra. 
Skäggetorp, Berga och andra utanförskapsområden 
behöver stöd och satsningar, men vi får inte glömma 
bort servicen i ytterområdena.

Att skapa tryggare områden

 - Vi måste skapa opinion för att få trygghetsfrågor-
na i centrum. Polisens närvaro och sociala aktiviteter 
i utsatta områden måste utvecklas i kommunen. Ett 
utökat föräldrastöd kombinerat med ett omfattande 
säkerhetsarbete som till exempel kommunala väktare 
bör utvecklas i Linköping. 

Personligt om Peter:
Peter är gift har tre egna barn samt två 
bonusbarn. Bor i Vikingstad.
Peter är utbildad beteendevetare. 
Executive MBA.
Intressen: Spelar, sjunger och seglar.

Maskrosbarnet och 
Ostgeneralen Peter Trygg

Öka tryggheten med fler ord-
ningsvakter, trygghetskameror 
och sociala insatser

Tryggs stora fritidsintresse är nog familjens två hundar, 
Stig och Helmer.

Eldsjälen och föreningsledaren Sanne Jacob

11 september - valdagen. 
Vallokalerna är öppna kl. 08.00 - 20.00.

2022      v36

Söndag

11
September

Personligt om Sanne:
Sanne är gift och har tre barn. 
Bor i Lambohov.
Egenföretagare driver café och 
restaurang.
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Behåll nuvarande storlek 
på Tinnis badsjö

Öka utbudet av nya bostäder, 
fler hyresrätter med lägre hyra

 

Personligt om John:
Gift och har två barn. Intresserad av      
musik. 
Utbildad och verksam som sjöbefäl och 
dykinstruktör.
Född och uppvuxen i Linköping. 
Bor i Tallboda.

När John Landelius var i Thailand och jobba-
de som dykinstruktör 1998 råkade han ut för 
dykarsjuka vilket fick honom att tänka om och 
byta karriär. När han sedan sadlat om blev det 
sjöfart för hela slanten.

– Jag började med att läsa upp mina betyg på Kom-
vux. Efter det sökte jag sjöbefälsprogrammet i Kal-
mar och sedan har jag seglat resten av mitt liv, berät-
tare John.

– Sedan 2002 har jag seglat på alla möjliga farkos-
ter som sjöbefäl. Jag har varit på oljetankers bilbåtar, 
dykbåtar fraktbåtar, containerfartyg och nu på senare 
år har jag jobbat på konstruktionsfartyg.

Kommer från Rystad

John är född och uppvuxen i Linköping närmare be-
stämt i Rystad. Han är en globetrotter och musiker 
som vurmar för det lokala.

– Jag har stort ett intresse för det lokala, inte minst 
gällande lokalt producerad mat och dryck. Som kon-
sument stödjer jag närproducerat och små brygge-
rier.

– Musiken är ju förstås en stor del av mitt liv, säger 
John och minns tiden när han hängde med bandet 
på ”Skylten” och de omsusade Nykvarnsfestivalerna.

– Jag tror att vi var det yngsta bandet som spelade på 
Nykvarnfestivalen på 90-talet. 

Från Bonnkapellet till Linköpingslistan

Det livslånga musikintresset ledde så småningom till 
att han gick med i Bonnkapellet där han nu spelar 
banjo och trumpet. Intresset för politiken har vuxit 
fram under åren på sjön.

– Jag har inte varit så där jätteintresserad av politik 
tidigare. Men när man har varit utomlands på båtar, 
med människor från olika länder, så blir man nyfiken 
på sitt hemland på ett annat sätt, säger John och ut-
vecklar sin syn på Sverige och Linköping.

– När jag är hemma så tänker jag att Sverigebilden har 
förändrats under de 24 åren som jag har varit utom-
lands. Det är tyvärr så mycket som har gått åt fel håll i 
Sverige. När jag pratar med folk i Linköping så tycker 
man att vi måste vända på den negativa utvecklingen 
inom flera olika områden.

– Inom sjukvården, äldreomsorgen och välfärdssek-
torn finns det mycket som måste förbättras. I det ide-
ella föreningslivet får man slita jättemycket för att få 
allt att gå ihop. Det ska vi inte behöva acceptera i en 
så pass rik kommun som Linköping är idag. Allting 
är inte dåligt men vi behöver fokusera på det som ska 
förändras.

Spännande mix av människor

– Jag stöttar Linköpingslistan för att de tänker lokalt 
hela tiden. Partiets sammansättning är också spän-
nande eftersom många har olika erfarenheter från 
olika branscher och yrken, och alla medlemmar ver-
kar ha en gemensam nämnare som handlar om att få 
Linköping att bli en ännu bättre stad, säger John och 
pratar vidare om vilka förändringar han vill se.

– Det gäller trygghetsfrågor, idrottsanläggningar, blå-
ljuspersonal samt skolans område, säger John Lande-
lius och avslutar med att han gillar Linköpingspartiet 
syn på politikerrollen.

– Det är viktigt att politiker har kvar förankringen i 
samhället och i sina yrkesliv. Jag tycker det är bra att 
Linköpingslistan inte vill ha några ”proffspolitiker” i 
Linköping. 

John Landelius har levt med resväska i 24 år

 

Jag svänger höger vid Blåsvädret och sedan yt-
terligare en högersväng för att hitta till Anita 
Vogels hem i Ljungsbro. Väl framme vid dörren 
blir jag mottagen av Anita Vogel som hälsar väl-
kommen och en liten hund som skäller glatt på 
mig.

När vi sitter och pratar i den lilla välskötta trädgård 
springer den lilla tiken kring våra fötter. 

– Jag har haft henne i sju år nu. Jag har växt upp med 
hund hemma. Vi har alltid haft hund så jag vet vil-
ka fördelar och nackdelar det är med hund. När min 
mamma dog fick jag ta hand om hennes hund, berät-
tar Anita Vogel och tillägger att hon och hennes man 
bestämde sig för att köpa en egen hund som heter 
Kajsa.

– Men tyvärr blev min man sjuk och gick bort 2019. 
Han fick aldrig vara med om att gå ut med Kajsa.

Från Ryd till Ljungsbro

Anita Vogel flyttade efter sin mans bortgång från en 
stor KB-villa i Ryd till en mindre bostad i Ljungsbro 
i november 2019. 

– Jag måste säga att jag trivs här. I början tyckte jag 
att det var väldigt tyst här ute eftersom att jag är van 
vid bullrande flygplan och tåget utanför husknuten. 
Det som är bra här också är att det finns en inhägnad 
trädgård där Kajsa kan springa fritt. 

Nu är Anita en aktiv pensionär och hon är medlem i 
ett par ideella föreningar. Både  i arbetslivet och i för-
eningslivet har Anita hållit i pennan som sekreterare.

– Först arbetade jag som sekreterare på en advokatby-
rå och sedan gick jag över till en industri och där ar-
betade ända fram till jag gick i pension, berättar Anita.

– Det pratades väldigt mycket politik i min familj när 
jag växte upp. Min far var socialdemokrat och han var 
aktiv i Arbetarkommunen. Det var alltid livligt hem-
ma hos oss. När vi träffades hela släkten hemma så 
blev det stökigt och folk blev ofta osams. En var libe-
ral, en var syndikalist och en var riksdagsman. När det 
pratades politik så brukade det slutade med att tanter-
na tjöt och karlarna härjade, säger Anita med ett litet 
leende.

Linköpingslistan kändes rätt

– Jag har inte riktigt känt mig hemma i partipolitiken. 
Jag har ibland röstat på Liberalerna och ibland på So-
cialdemokraterna. Men när jag läste Linköpingslistans 
handlingsprogram då kände jag mig hemma.

– I regionpolitiken har jag för det mesta röstat på Libe-
ralerna. I riksdagsval och kommunalval har det mest 
blivit Socialdemokraterna. Men det har väl blivit så att 
när man sitter länge vid makten så blir det inte bra.

– Jag är väl mest engagerad i äldreomsorgen. Jag 
märkte och bristerna när min make blev sjuk. Det är 
nog inom sjukvården som jag tycker att man måste 
förändra och förbättra mest. Det är för mycket admi-
nistration och för lite vård, säger Anita som menar att 
det är för stor rotation i personalgrupperna och att det 
behövs en kontinuitet i vården för våra äldre. 

Tinnis badsjö måste bevaras

Anita gillar även det faktum att Linköpingslistan är 
väldigt fokuserade på lokala frågor och väljer bort  in-
ternationella frågor.

– Det är bra att Linköpingslistan driver frågan om 
Tinnis. Jag förstår inte att de andra partierna i kom-
munfullmäktige vill förminska badsjön. Jag tycker att 
hela anläggningen borde få ett kulturminnesskydd, 
inte enbart huvudbyggnaden.

Personligt om Anita:

Född och uppvuxen i Linköping. 
Bor i Ljungsbro.
Har en hund som heter Kajsa.
Medlem i föreningen Ljungs Slotts 
bevarande.

Anita är intresserad av historia och samhällspolitik
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Bekämpa arbetslösheten med 
kommunens överskott

För samarbete och effektiva 
beslutsvägar i politiken
Maria Esbjörnsson Lakatos har arbetat i Linköpings 
kommun i drygt 37 år med undantag för en kortare 
period under 80-talet. Hon har även jobbat på ett pri-
vat företag som produktchef och några år senare var 
hon skolledare på en fristående skola. 

Det är alltså en person som har lång erfarenhet av att 
arbeta i offentlig verksamhet, och då i synnerhet i sko-
lans värld, som valt att ställa sig på Linköpingslistans 
valssedel inför valet i september.

 - Jag är engagerad i utbildningsfrågorna och med 
mina drygt 37 år i Linköpings Kommun, som lärare 
och rektor inom samtliga skolformer och chefstjänst 
på utbildningsförvaltningen i Linköping anser jag att 
jag har en gedigen kunskap om utbildningsfrågorna 
och även om utmaningarna.

Bor på landet och i Stockholm

Maria bor på landet utanför Sturefors och har även 
ett boende i Stockholms innerstad då min man haft 
Stockholm som bas i sitt arbete.

- Jag började som lärare 1983  och avslutade lärarba-
nan efter dryga tio år på Katedralskolan  som kemi-, 
biologi och naturkunskapslärare. Jag erbjöds efter ett 
antal år på Katedral en tjänst på förvaltningen som ut-
vecklingsledare för gymnasieskolan och vuxenutbild-
ning. Därefter några år som rektor på Berzeliusskolan 
gymnasium och särskola, ett år på en friskola och se-
dan rektor på Anders Ljungstedts Gymnasium under 
fem år, minns Maria.

Sökte sig bort från Ljungstedtska

Under den perioden bestämde dåvarande majoriteten 
att de högskoleförberedande programmen skulle bort 
från skolan och att det enbart skulle vara yrkespro-
gram kvar på skolan.

 - Jag sökte då mig bort därifrån och fick en rektors-
tjänst på Internationella skolan Atlas där jag hann vara 
i fem månader innan jag fick uppdraget att gå in som 
rektor på Linghemsskolan, som då hade en turbulent 
tid, berättar Maria vidare.

 - Under mitt sista halvår där fick jag parallellt upp-
draget att bygga upp Elsa Brändströms skola, hålla i 
renoveringen och skapa en personalgrupp samt starta 
skolan för årskurs 7-9. De sista fyra åren arbetade jag 
på utbildningsförvaltningen först som chef för kva-

lificerat verksamhetsstöd och slutligen 
som administrativ chef säger Maria 
Esbjörnsson Laktos och berättar 
sedan om varför hon valde att gå 
med i Linköpingslistan. 

Tid och möjlighet

 - När jag läst om Linköpings-
listan så har paritet fångat 
mitt intresse så pass att jag 
började läsa partiprogram-
met och  mycket där  stämde 
med mina egna värderingar. Jag 
har många års erfarenhet av att ar-
beta i Linköpings kommun och har 
kunskap om hur en kommun fungerar. 
Jag tror att jag med den erfarenhet jag har kan 
tillföra en del i kommunalpolitiken och nu när jag slu-
tat arbeta såg jag att tid och möjlighet fanns.

Samarbete är en möjlighet

- Jag tror att LL kommer att fylla en viktig funktion 
i att driva de frågor som berör Linköpingsborna och 
att beslutsvägarna kommer att bli kortare i och med 
att LL finns och påverkar opinionen med sina snabba 

svar och som med lätthet når ut till kom-
munens medborgare, menar Maria 

Esbjörnsson Lakatos. 

Hon har flera gånger inom ut-
bildningssektorn upplevt att 
en fråga inte alltid har varit 
partibunden utan ibland har 
partierna varit eniga i någon 
fråga. Det har varit ett ge-
mensamt förhållningssätt vid 

många tillfällen.

– Många frågor är inte parti-
bundna inom kommunalpoliti-

ken utan löper över partigränserna, 
säger hon.

Personligt om Maria:
Maria Esbjörnsson är gift och bor i Sture-
fors. Hon har en vuxen dotter. 
Hundar och katter ingår i hushållet. 

Kraftigt utökade resurser till förskola, 
skola, föreningsliv och kultur.

Hassan Deri är jurist till sin profession och 
han är en person som är oerhört engage-
rad i politik.

Hassan sitter i styrelsen för Linkö-
pingslistan och är lite av en mång-
sysslare med ansvar för partiets när-
varo i sociala media

Lokalt och fräscht parti

- Jag tycker att Linköping som kommun 
mår bra av ett fräscht och lokalt parti. Det 
sägs att vi är inne i lokalpartieran och det finns 
exempel på flera kommuner lokala partier fått stort 
inflytande, tycker Hassan Deri vidare.

 - En av fördelarna med att ha ett eget lokalt parti är att 
man fritt kan välja vilka samarbetspartner man vill ha. 
Vi är öppna för samarbete från både höger och vän-
ster. Kommunpolitik handlar om pragmatism varför 
ideologiska skillnader inte behöver utgöra alltför stora 
hinder.  

Tjänstemannastyret måste begränsas

Hassan anser självklart att allting hänger på hur stort 
genomslag partiet kommer att få i valet när det gäller 
resultat och framgångar i kommunpolitiken.

- Vi kommer skjuta till tillräckliga resurser till skolan, 
omsorgen, föreningslivet och andra områden som är 
eftersatta, säger Hassan och fortsätter.

 - En kommun där arbetslösheten är så hög som 21 
procent i vissa stadsdelar, som den är i Skäggetorp, är 
i längden inte acceptabelt. 

- Jag anser att kommunen har goda förutsättningar för 
att bekämpa arbetslösheten och få in  fler utrikesfödda 
på arbetsmarknaden. 

Linköping ska bli bäst i Sverige

För Hassan är Linköpings målsättning  
enkel. Den handlar om att göra Lin-
köping till Sveriges bästa kommun. 
Linköping är inte bara en flyghu-
vudstad utan också en studentstad 
och föreningsstad samt en stad 
med ett blomstrande näringsliv. 

”Linköping ska vara bäst på alla 
plan”; För att uttrycka det med Has-

sans egna ord och mening.

- Integrationen är otroligt viktigt för mig. Jag avskyr 
parallellsamhällen. De integrationsproblem som il-
lustreras av arbetslöshetssiffrorna kan lösas med ett 
långsiktigt arbete från både det offentliga och nä-

ringslivet, förtäljer Hassan Deri och fortsätter.

-  Detta förutsätter att kommunen gör vad den kan för 
att integrera människor i vårt samhälle. I det arbetet 
måste även kommunens samtliga bolag och nämnder 
agera tillsammans på ett seriöst sätt för att uppnå det 
syftet. Jag menar att vi inte kan ha en kommun som 
tillåter att utsatta nyinflyttade människor hamnar i 
områden som Berga och Skäggetorp exempelvis. 

Personligt om Hassan:
Hassan är gift och arbetar som jurist. Han 
bor i Johannelund. 

Jurist med stort socialt engagemang

Lars Stephenson bor i Ljungsbro sedan november 
2020 då han flyttade ihop med sin sambo. Lars har 
varit pensionär sedan fem år tillbaka och tittar ibland 
tillbaka på sitt yrkesliv.

-Jag har arbetat som instrumentmakare på Saab  i 15 
år och sedan arbetade jag på Ami- Arbetslivstjänsters 
på Arbetsförmedlingen i 30 år där mitt arbete huvud-
sakligen har bestått av yrkesinriktad rehabilitering, 

berättar Lars och pratar sedan om varför han 
valde att engagera sig i politiken.

- Jag gick med i Linköpingslistan för att jag 
tycker det behövs ett parti som ser till enbart 
lokala frågor, små som stora kommunala frågor, 
svarar Lasse som han kallas av sina vänner.

- Jag tycker att det är viktigt att kommunfullmäktige 
får en sammansättning av partier och politiker som 

värnar om den lokala  
politiken och represen-
terar Linköpings be-
folkning på ett lyhört 
sätt. Den representatio-

nen tror jag gott att Lin-
köpingslistan klarar av.

Ansvarsfull politik

En annan fråga som Stephensson vill driva är att de 
kommunala bolagens vinster och överskott ska kom-
ma medborgarna till del i större utsträckning än vad 
som sker idag.

- Det är inte ansvarsfullt att bara spara på vinsterna 
utan det skall användas till olika saker inom kommu-
nen säger Lars och pekar sedan på att arbetsmarkna-
den är ett viktigt område att prioritera när överskotten 
ska fördelas.

  - Jag vet att en rik kommun som Linköping kan göra 
mycket mer för våra arbetslösa.

Personligt om Lars:

Pensionär som bor i Ljungsbro.

Familj: sambo. 

Ordförande i Linköpings Parasportförening.

Fotograf: Tibor Lakatos
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Han har varit framgångsrik företagare och entrepre-
nör i Östergötland, främst då i Linköping i drygt 45 år. 
Han har varit djupt engagerade inom föreningslivet, 
främst då idrottföreningar. Han har vunnit flera ut-
märkelser för sitt företagande, främst då ”Linköpings 
näringslivsdiamant” år 2017.

Det går inte att skriva om Ingvar Gustavssons fullstän-
diga företagare- och entreprenörskapsliv med enbart 
en helsidas utrymme till förfogande. Det får bli ett litet 
axplock över Gustavssons alla verksamheter.

Alltid politiskt intresserad

Om vi börjar i nutid så kan det berättas att herr Gus-
tavsson är på god väg att engagera sig på allvar i parti-
politiken i Linköping.

 – Jag har alltid varit intresserad av politik men jag 
har inte varit aktiv i något parti. Men nu när Linkö-
pinglistan dök upp så tänkte jag att jag skulle engagera 
mig därför att Linköpingslistans politik tilltalar mig 
väldigt mycket, säger Ingvar. 

Vad är de största fördelarna med Linköpingslistan?

 – Det är en styrka att vi har fått ett parti som verkar 
enbart lokalt och är pragmatiskt inriktat utan att ham-
na i någon höger eller vänster skala. Jag tror att parti-
et kommer att synas mycket i valrörelsen och redan 
nu går snacket om partiet som en frisk uppstickare. 
Det är många som frågar och vill bli medlemmar och 
tänker rösta på ”Listan”. Vi kommer att säkerligen nå 
stora framgångar tack vare att vi driver så pass lokala 
och folkliga frågor som vi gör, tror Ingvar.

– Linköping måste bli bättre och effektivare på att 
stödja lokala företag och organisationer. Idag är det 
alldeles för tungrott och byråkratiskt. Här tror jag att 
Linköpingslistan kan skaka om lite grann och plocka 
fram det där lilla extra stödet som behövs lokalt för att 
företag ska etablera sig här. 

Började sälja blommor som elvaåring

Ingvar Gustavsson har drivit företag i hela 45 år och 

har även jobbat med välgörenhetsarrangemang. Nu 
har han i och för sig börjat avveckla och sälja en del 
av sina företag men han är fortfarande hel-och 
delägare i tio olika bolag. Han fortsätter ock-
så med sitt långvariga engagemang inom 
idrottsrörelsen.

 – Jag började åka runt och sälja blom-
frön redan som liten och därifrån fick 
jag erfarenhet från att sälja. Jag har ock-
så varit styckmästare i butik vilket jag 
har haft stor nytta av längre fram, säger 
Ingvar som drev KIAB i Linköping och 
i Motala i nästan 20 år mellan åren 1980 
och 1999. Under den perioden hann han 
också med att bli ”Årets företagare i Linkö-
ping” 1994 samtidigt som han arbetade med olika 
välgörenhetsarrangemang. 

– KIAB blev så stora att Axfood blev intresserad av 
bolaget och ville köpa upp oss, berättar Ingvar.

Han sålde sedan KIAB och fortsatte sin resa. Efter 
KIAB försäljningen tog han över Eklunds Chark i 
Linköping som han drev i 14 år med stor framgång. 
Bland mycket annat erövrade Eklunds Chark sex 
stycken guldmedaljer i Chark – SM.

– De här åren jobbade jag också mycket med olika 
former av välgörenhetsverksamhet. Vi hade ett pro-
jekt som hette ”Världens största godiskorg” i Ingvar 
Oldsbergs TV program. Det gick ut på att vi fyllde en 
jättestor korg med godis som vi sedan auktionerade 
ut.  

Pengarna från auktionen, 1,6 miljoner kronor, gick 
öronmärkt till barnen på ett barnhem i Rumänien. 

En man med aptit på mat och livet

Ingvar är naturligtvis väldigt intresserad av, inte en-
bart livsmedel, utan även av mat i alla former. Han är  
sedan länge med i styrelsen för ”Östgötamat ekono-
misk förening” och det verkar som om han alltid har 
hållit på med mat i någon form.

 – Östgötamat värnar om de mindre 
lokala företagen som produce-

rar varor i Östergötland. 
För att vara medlemmar 

i föreningen så måste 
man erbjuda mat 
som till allra störs-
ta delen antingen 
producerats eller 
odlats i Östergöt-
land och dess ab-
soluta närhet eller 

sluthanterats i länet, 
informerar Gustavs-

son som år 2018 ut-
nämndes till ”Östgötamat 

Ambassadör”.

Idrottsrörelsen ligger varmt om hjärtat

Ingvar Gustavsson har alltid haft med sig engage-
manget för idrottsrörelsen, speciellt lagidrotterna är 
något som han gillar. Han tillhör också den skara ut-
valda som fått spela i det berömda TV-laget i fotboll. 
Ingvars ekonomiska sinne innebar att han alltid fått 
äran att bli antingen ordförande eller kassör i olika 
idrottsföreningar.

 – Mitt engagemang i föreningslivet började i Sture-
fors i ungdomssektionen med fotbollen.  Sedan var jag 
med i SAAB handbollen i sex år, därefter satt jag fyra 
år som ordförande i Hjulsbro. I Derby blev det två år 
som ordförande efter det blev Åtvidaberg FF i fyra år, 
säger Ingvar som var med och räddade ekonomin i 
ÅFF. Nu för tiden sitter han i LFC:s styrelse som eko-
nomiskt ansvarig. 

Inför valet den 11:e september går naturligtvis Ingvar 
Gustavsson in i lokalpolitiken med samma kompetens 
och engagemang som hans historik visar att han har.

Ingvar Gustavsson ger sig in i politiken

Personligt om Ingvar:

Familj: En son och en dotter. Bor 
i innerstaden.

Fritidsintressen: Skärgården och 
sommarstugan.

”Snabba beslut och mycket verkstad 
behövs i politiken” 
Det är alltid raka rör och bestämda samt väl under-
byggda svar när man frågar Rolf Ö Johansson

På frågan om varför han valde att engagera sig poli-
tiskt i Linköpingslistan? Svarar han stilenligt.

 – Jag tycker att de flesta andra partier blivit för trö-
ga. Det är för mycket långbänk och för lite verkstad i 
politiken.

– Linköpingslistan med mer konkreta frågor tyder 
på en bra vitalitet som tilltalar mig, säger Rolf som 
är Linköpingsbo sedan snart 60 år sedan då han kom 
med tåg till stan. 

Rolf är utbildad till hälsovårdsinspektör och var an-
ställd i kommunen. Han arbetade med miljötillsyn 
som vatten- och luftvård. 

– Bullerfrågorna var ofta aktuella i samband med be-
byggelseplaneringen för utbyggnaden av staden. På 
1970-talet övergick mitt myndighetsutövande jobb till 
kreativt skapande inom HSB-rörelsen.

Ideell verksamhet måste belönas

Rolf anser att Linköpingslistan kan göra mycket för att 
påverka kommunfullmäktige i de frågor som är vikti-
ga för medborgarna. 

 – Jag är helt övertygad om att ”Listan” kommer att 
kunna påverka i många frågor på ett positivt sätt till 
stor glädje för majoriteten av Linköpings innevånare, 
säger Rolf och fortsätter.

 – Jag är intresserad av att föreningar som driver och 
sköter egna eller allmänna anläggningar ska få rimligt 
stöd och erkänsla från kommunen. Den ideella verk-
samheten måste belönas mycket bättre.

 Aktiv fritid

På sin fritid är Rolf mycket aktiv inom idrottsrörel-
sen- främst inom ishockeyn. Han har verkat i klubb, 
länsförbund- och riksförbund inom ishockeyn. Han 
medverkade även till att bilda Linköpings Hockey 

Club 1976 och blev då föreningens första ordförande.

De frågor som ska drivas i och utanför kommunfull-
mäktige är för Rolf bland annat.

 – Trafikplaneringen, närmiljön och sport samt frågor 
som rör fritiden. Dessa frågor ligger mig varmt om 
hjärtat, bekänner Rolf Johansson och fortsätter.

- Jag tror på en betydande framgång för Linköpings-
listan för att Linköpingsborna har tröttnat på den pre-
stige som tillämpas i maktkampen mellan de nuvaran-
de politiska blocken i kommunfullmäktige.

Mer om Rolf Ö Johansson:

Han har drivit på och verkat för bra lokaler för idrot-
ten i Stångebrohallen, Cloetta Center och Linköping 
Arena. Rolf Johansson har också varit Vd i LHC-s bo-
lag Ispalatset som drev verksamheten på Stångebroan-
läggningarna i flera år.

Om Rolf: Född i Sundsvall. Bor i Berga. 
Hälsovårdsinspektör.
Gift och har tre utflugna barn.
Aktiv inom idrottsrörelsen. Gillar musik 
och resor.

Behåll möjlighet att åka bil på 
delar av Storgatan och hela 
Drottninggatan.
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Jan Myhrman arbetar som arbetsledare inom person-
lig assistans och det var genom funktionshinderför-
eningarna han först kom i kontakt med politiken och 
började engagera sig ”intressepolitiskt”.

 - Jag ser det som en stor förmån att i mitt jobb träffa 
och arbeta tillsammans med personer som har någon 
form av funktionsnedsättning. En värld som jag och 
min fru klev in i när vi fick vår äldsta son, som föddes 
med en CP skada. Sonens funktionsnedsättning har 
gjort att jag är engagerad i flera funktionshinderfören-
ingar både på nationell som regional nivå. CP Sverige, 
RBU Rörelsehindrade Barn och Unga och Funktions-
rätt Östergötland. 

Svarar bäst upp mot mina värderingar

 - Linköpingslistan svarar bäst upp mot de värderingar 
som jag har som människa men också politiskt. Lin-
köpingslistan vill satsa mycket på det sociala området, 
för de som lever med en funktionsnedsättning eller 
står utanför ordinarie arbetsmarknad. Likväl som de 
elever som behöver extra hjälp och stöd för att nå må-
len i skolans läroplan.

Omfördelning av ekonomiska resurser

Inför valet har Linköpingslistan 10 sammanfattande 
frågor utifrån partiets kommunpolitiska program. 

Dessa frågor anser vi vara extra viktiga för boende i 
Linköpings kommun. Flera av frågorna handlar om 
att omfördela ekonomiska resurser, samt att öka utdel-
ningen från kommunala bolag och kapitalförvaltning. 

 - En omfördelning ger oss möjligheten att oka ansla-
gen till bland annat förskola, skola, föreningsliv och 
kultur, öka tryggheten med fler ordningsvakter, trygg-
hetskameror och sociala insatser. Skapa 800 nya jobb 
till arbetslösa med försörjningsstöd och öka stödet 
som förenklar för personer med funktionsnedsätt-
ning.

Lokala profilfrågor.

Jan Myhrman är naturligtvis med sin erfarenhet mest 
intresserade av social- och omsorgsfrågor med inrikt-
ning på Funktionsnedsättning.

 - Utifrån egen erfarenhet vet jag att målgruppen be-
står av personer som har stort omvårdnadsbehov och 
många gånger ligger ett alltför stort ansvar på anhö-
riga.

 -  Ett viktigt mål för mig är att få  vara med att skapa 
ett Linköping som är en mer inkluderande kommun, 
där personer med funktionsnedsättning ges möjlighet 
till att leva ett liv som andra.

 - Jag ser stora möjligheter för Linköpingslistan att ta 
många mandat i valet. Som fristående parti med en-
bart Linköpingskommuns intresse som mål vet jag att 
vi kan tilltala väljarna.

Personligt om Jan:
Jan Myhrman är gift, två barn 13 och 16 
år och en hund, boende i Ullstämma i 
södra Linköping. 
Fritiden består till stor del av förenings-
engagemang. 
Men Jan tar gärna en hundpromenad i 
Vidingsjöskogen eller i Tinnerö för att 
fylla på med energi.

Vill skapa ett mer 
inkluderande Linköping

Öka utdelningen från 
kommunala bolag och 
kapitalförvaltning

Maria Brahim vill göra skillnad
Maria Brahim är född och uppvuxen i Tyskland men 
har bott större delen av sitt liv i Sverige.

Maria arbetar som byggchef på ett av de större Lin-
köpingsföretagen i fastighetsbranschen.  Hon står på 
Linköpingslistans valsedel och har redan en viss erfa-
renhet av lokalpolitisk vardag.

Pandemin försvårade för medborgardialog

- Jag kom in i politiken 2014. Jag började i Liberaler-
na där jag satt med i den lokala partistyrelsen under 
2018.  Jag blev invald som ersättare i Linköpings kom-
munfullmäktige för mandatperioden 2018 – 2022.  
Jag är även ledamot i en stiftelse och med i ett utskott 
”Medborgardialog Västra”. 

Men tyvärr kom pandemin i vägen så medborgarkon-
takterna via Medborgardialogen blev det inte mycket 

med, säger Maria lite besviket och berättar om inställ-
da möten och ett antal digitala möten som var det som 
erbjöds i nästan två år. 

- En del möten kunde jag inte närvara på på grund 
av jobbet, var bortrest sedan kom pandemin och på 
sista mötet om utvärderingen blev jag sjuk. Så jag har 
egentligen inte varit aktiv i det utskottet Medborgar-
dialogen.

- Det är ju dialogen med medborgarna som är viktig 
för oss politiker så jag ser fram emot den kommande 
mandatperioden med Linköpingslistan.

Politikeransvaret kontra tjänstemannastyret

- När jag blir invald nästa mandatperiod som med-
lem i Linköpingslistan har jag stora möjligheter att 
gör skillnad.  Eftersom jag är i byggbranschen är jag 

väldigt intresserad av stadplanefrågor. Sedan har Lin-
köpingslistan många andra förslag på förändringar 
inom framförallt ekonomi, arbetsmarknad och soci-
ala frågor.

”Ordning och Reda”

Marias uppväxt i Tyskland har satt sina spår och lade 
grunden för mycket av det som hon vill ta med sig in i 
den svenska politikens värld.

-  Jag tycker också att vi politiker behöver bli mer akti-
va och akta oss för att lämna över hela ansvaret på våra 
tjänstepersoner. 

- Politiker i nämnder  måste vara ute och möta med-
borgare i större utsträckning. Visst det behövs ju kom-
petens från våra tjänstepersoner men vi får inte lämna 
beslut- och ansvarsfältet helt och hållet.

Hur hanteras våra skattemedel

Politiska områden som Brahim tycker är extra viktig 
är den kommunala ekonomin och fördelningsfrågor-
na.

- Linköping är en rik kommun men vi behöver inte 
den skull spara så mycket som vi gör idag. Det behövs 
mer investeringar och satsningar i välfärdssektorn för 
att inte kostnaderna ska skena iväg senare när arbets-
lösheten och brist på bostäder blir ett ännu större pro-
blem än vad de är idag.

Personligt om Maria:
Maria är gift med två barn, tränar gärna 
på gym och är intresserad av politik. Bor 
i Lambohov.

Yamina vill ha mer av 
inkludering och integration
Yamina Belkacemi arbetar på Integration- och arbets-
marknadsförvaltningen i Linköpings kommun och 
hon arbetar just nu med att se till att ungdomarna ska 
matchas till ett feriearbete över sommaren

Värt att kämpa för

Yamina engagerade sig i Linköpingslistan för att hon 
tycker att grundvärderingarna som partiet står för, 
när det gäller arbetsmarknadspolitik, integrationsfrå-
gor och utanförskap, är något som stämmer överens 
med vad hon själv tänker och kämpar för.

- Jag vet att Linköpingslistan tar till vara på vad 
medlemmarna vill och kan också omvandla det  till 
varaktiga lösningar i samhällsfrågor. Jag vet även att 
man som medlem tas på allvar och därmed känner 
sig inkluderad i partiet, Berättar Yamina Belkacemi 
och pratar vidare om   vad Linköpingslistan 
kan göra för att påverka kommunfull-
mäktige i de frågor som är viktiga för 
medborgarna.

Lägre trösklar

Yamina Belkacemi är aktiv med-
lem i Rotary Linköping och före-
läser också i ämnet kulturkrockar 
i allmänhet och för kvinnor i syn-
nerhet.

- Vi vill påverka genom att kämpa för att skapa 
flera jobbtillfällen med lägre trösklar för lång-
tidsarbetslösa vuxna som uppbär ekonomiskt 
bistånd. För det behöver vi ta fram öronmärkta 
praktikplatser i kommunen. Det behövs också en 
riktig utbildning i svenska språket för alla lång-
tidsarbetslösa som inte har det som modersmål, 
säger Yamina och lägger till.

- Sommarjobben för ungdomar i utsatta områ-
den behöver också öronmärkas i kommunen så 
att det fungerar bättre.

Vill motverka hedersvåld

Yamina tycker att kommunen måste motarbe-
ta hedersvåld, förtryck och våld i nära relation 
bland annat genom att etablera och förstärka 

kvinnans ställning på arbetsmarknaden. 

- Jag anser att det viktigt för kommu-
nen att satsa på föräldrar i utanför-

skapet genom att erbjuda obliga-
torisk utbildning i hur föräldrar 
i Sverige hanterar familjefrågor 
och barnuppfostran. Det ska 
finnas krav på att föräldrarna att 

de ska vara delaktiga i barnens 
utveckling, deras barnomsorg skol-

gång och fritid, säger Yamina. 

Om Yamina:  Arbetsmarkadskonsulent
Född och uppväxt i Algeriet.
Två vuxna söner.
Bor i hyresrätt i Gottfridsberg.
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800 nya jobb till arbetslösa 
med försörjningsstöd

Monica Liljenberg har valt att engagera sig i Linkö-
pingslistan för att partiet satsar på det lokala perspek-
tivet och att det finns ett tydligt demokratiskt och so-
cialt perspektiv i politiken vilket är viktigt för henne.

- Jag tror att Linköpingslistan kan påverka på många 
olika sätt. Genom att skriva motioner, bevaka våra in-
tressefrågor och att vara lyhörda för Linköpingsbor-
nas hjärtefrågor så kommer vi att kunna göra föränd-
ringar, berättar Monica Liljenberg.

Fokus på vad väljarna vill

 - Att inte tillhöra något riksparti tror jag är en fördel  
när det gäller frågor på lokalplanet. Möjlighet till sam-
arbete med andra partier kommer därmed vara lättare 
för Linköpingslistan. Om vi har fokus på vad Linkö-
pingsväljarna vill så måste vi samarbeta med andra för 
att nå resultat. Jag tror också att andra partier i Linkö-
ping måste närma sig oss i de frågor som vi driver för 
att få igenom sina egna frågor, säger Monica.

Det behövs fler LSS-boenden

Sociala frågor är mycket viktiga för Monica Liljen-
berg. Hon är god man till ett antal personer och biträ-
dande övervakare inom frivården.  

 - Genom att hjälpa andra så inser jag att det finns 
många saker som Linköping måste blir bättre på, sä-

ger Monica och berättar sedan att hennes äldsta son 
är funktionshindrad och bor hemma vilket tar en del 
av hennes tid i anspråk. Det är idag väldigt svårt för 
många grupper att få en bostad. Att inte ha något som 
man kan kalla hem gör det svårt att klara andra saker i 
livet som drogfrihet, att inte begå brott och att komma 
ut på arbetsmarknaden. Fler bostäder behöver därför 
byggas för de som inte har så bra ekonomi med en 
grundläggande standard och inte bara lyxlä-
genheter som byggs överallt i Linköping 
idag, menar Monica vidare.

 - Det behövs fler LSS-boenden 
och boenden med inriktning 
psykiatri eftersom det idag är 
lång väntetid och höga krav 
för att få den typen av bostad, 
Monica anser också att  Social-
tjänsten måste förbättras.

Ta sig in på arbetsplatsen

- Idag möter du nya handläggare 
hela tiden vilket gör det svårt att få 
den hjälp som behövs. Det behövs fler 
gode män och kontaktpersoner så förutsätt-
ningarna för att fler ska engagera sig måste förbätt-
ras. Möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden för 

långtidsarbetslösa måste förbättras. Kommunen mås-
te skapa jobb så att fler får arbetsträna och därmed 
få arbetserfarenhet och en bedömning av vad man 
klarar av. 

Fler arbetsträningsplatser behövs

Monica anser att många av de som idag har ett ekono-
miskt bistånd också skulle kunna arbetsträna. 

 - Det behövs ytterligare ett korttids-
hem för de som har vuxna han-

dikappade barn boende hem-
ma hos sig eftersom kön att 

få avlösning idag är lång. 
Gruppen med neuropsy-
kologiska diagnoser måste 
få större uppmärksamhet 
både i skolan och i starten i 
vuxenlivet eftersom många 
idag som behöver hjälp inte 

fångas upp på rätt sätt vilket 
gör att man får dålig start re-

dan i början i livet. Jag tror ock-
så att hjälp måste komma närmare 

där du bor, säger Monica Liljenberg och 
menar att det finns otroligt många frågor att ta tag 

i vilket är både utmanande och en rolig uppgift som 

”God man” som vill hjälpa andra 
till en bättre vardag

Christer Mård är en välkänd profil i näringslivskret-
sar, inom politiken och i idrottsfären i Sverige. När 
man går med Christer i Linköpings centrum förstår 
man vilket oerhört stort kontaktnätverk han har. Det-
ta personliga nätverk blir synligt i och med att han får 
stanna och hälsa på var och varannan person som vi 
möter i city.

- Jag vi är en genuin föreningsmänniska. Min erfaren-
het från Vikingstad Sportklubb till LHC och LFC  och 
idag Linköpings Parasportförening  har gett mig vär-
defulla insikter om föreningarnas vardag och utma-
ningar. Genom Linköpingslistans kommande mandat 
kan vi, och ska vi göra skillnad för våra föreningar och 
deras medlemmar.

Comeback i kommunpolitiken

Kommunpolitiken lämnade Christer i ett tidigare ske-
de av i sitt liv då han gick vidare till regionchefsjobb 
för Svenskt Näringsliv. 

Men nu när han trappat ner ”lite grann” i inom idrot-
tens föreningsliv gör han comeback i lokalpolitiken 
som ordförande för Linköpingslistan. Lite äldre men 
med en imponerande mängd erfarenhet och kunskap 
tar han nu tag i rodret på Linköpingslistans ”Valskuta” 
2022.

- Anledningen till mitt engagemang är att jag under 
lång tid saknat ett politiskt alternativ för Linköpings 
bästa. Ett parti utan kopplingar och som inte styrs av 
rikspartiet.

Att fritt kunna ta ställning för Linköpings bästa och 
utifrån det få vara med att bygga upp ett nytt parti-
program har lockat mig mycket, säger Mård och fort-
sätter.

- Min förhoppning är att vi med vår inriktning präg-
lad inställning i kombination med vår  sakkunskap 
inom kommunens egna nämnder, styrelser och bolag 
ska ge underlag för kloka beslut.

Stort väljarstöd ger stort inflytande

Linköpingslistan vet att det krävs bra valresultat för att 
kunna få reellt inflytande i alla viktiga kommunala be-
slut. Christer vill öka Linköpings attraktivitet genom 
att lyfta fram de möjligheter som finns i Linköping 
och han nämner några exempel på det.

- Utveckla Trädgårdsföreningen, öppna Slottsträdgår-
den. Se över Vallaområdet som mycket väl skulle kun-
na utvecklas ännu mer på många olika sätt utan alltför 
stora kostnader, belyser Christer Mård och fortsätter.

- Jag vill också  på alla möjliga sätt uppmärksamma 
och ge förslag på insatser för individer som befinner 
sig i utsatta situationer. Det är väldigt viktigt för mig.

- Jag upplever ett stort intresse för vår politik. Vi får 
hela tiden nya medlemmar och sympatisörer. Vi har 
ett bra genomslag i debatten och ett bra genomslag 
i sociala media. Men framförallt har vi engagerade 
medlemmar som jobbar för att vi ska lyckas med våra 
målsättningar.

Samarbete är viktigt i politiken 

- Jag är övertygad om att vi kan hitta samarbetspart-
ners inom de flesta frågor i kommunfullmäktige. Stö-
testenen är kanske att vi inom Linköpingslistan vill 
öka insatserna till skola, barnomsorgen och lägga mer 
pengar för att bekämpa arbetslösbudgeten, påtalar 
Christer Mård vidare.

- Det är ingen tvekan om att Linköpings  kommuns 
ekonomiska ställning gör det möjligt att satsa. Men i 
den frågan har vi nog motstånd att övervinna. Vår in-
ställning är att det krävs ökad ekonomisk satsning just 
nu för att investera oss ur problemen. Väntar vi för 
länge så blir det ännu dyrare framöver.

Personligt om Christer:
Bor i Hejdegården. Är gift med Gunnel 
och och har tre barn och sex barnbarn.
Aktiv pensionär med många styrelseupp-
drag.

En rutinerad och 
välmeriterad ledargestalt

Personligt om Monica:
Bor i Lambohov och har två barn.
Hon älskar naturen. 
Har ett stort läsintresse och stor 
nyfikenhet.
Har en fil mag i sociologi och en fil 
kand i filosofi.

Öppna Slottsparken
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10 punkter för att göra en bra kommun bättre

• Kraftigt utökade resurser till förskola, skola, föreningsliv 
och kultur.

• Öka utdelning från kommunala bolag och kapitalförvalt-
ning.

• Behåll nuvarande storlek på Tinnis badsjö.

• Öppna Slottsparken för allmänheten.

• Öka utbudet av nya bostäder, fler hyresrätter med lägre 
hyra

• Ge fler möjlighet att köpa nya småhus  till lägre kostnad

• 800 nya jobb till arbetslösa med försörjningsstöd.

• Öka stödet som förenklar för funktionshindrade.

• Behåll möjlighet att åka bil på delar av Storgatan och hela 
Drottninggatan.

• Öka tryggheten med fler ordningsvakter, trygghetskameror 
och sociala insatser.

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN LINKÖPINGSLISTAN20


