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Linköpings kommun
linköping.se

Vi gör gatan slätare  
för dig och miljön!
Linköpings kommun deltar i ett forskningsprojekt. 
Slipningsarbeten genomförs på Malmslättsvägen för 
att studera möjligheten att minska trafikbuller och 
minska emissioner av partiklar.  

Det är bilfilen på Malmslättsvägen i riktning mot cent-
rum som ska slipas. Biltrafiken kommer då att släppas 
fram i bussfilen. 

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter som 
det kan innebära.
 
Tid: kl 9.30 - 14.30 måndag 28 oktober  
Plats: Malmslättsvägen, körfält mot G:la Linköping 
 
Hör gärna av dig till Linköpings kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen på telefon 013-20 64 00 
om du har några frågor. 

Linköpings kommun
linköping.se

Tekniska verken vann
LINKÖPING

Tekniska verkens års-
redovisning har vunnit 
Svenska Publishingpri-
set i kategorin Årsredovis-
ningar företag och det är 
Markus Reklambyrå som 
i samarbetet med Teknis-
ka verken producerat års-
redovisningen.

Tekniska verkens vi-
sion är att man vill vara 
med och bygga världens 
mest resurseffektiva  re-
gion och det genomsyrar 
den aktuella årsredovis-
ningen. Redovisningen 
ger även en tydlig fram-
tidsbild av de  stora ut-
maningar som bolaget 
står inför.

–  Kul. Det är ett er-
kännande och det känns 

fantastiskt roligt att få 
Svenska Publishingpri-
set. Vårt mål är att gö-
ra årsredovisningen lät-
tillgänglig för den breda 
målgrupp som berörs av 
Tekniska verkens tjäns-
ter och jag tror att fler 
läser den om den är pe-
dagogisk och snygg, sä-
ger Marie Lorentzon, in-
formationschef och pro-
jektledare, Tekniska 
verken.

Tävlingen har av-
gjorts genom en jury och 
deras motivering lyder: 
”För konsekvent färgan-
vändning, pedagogiska  
illustrationer och snyg-
ga, svartvita porträtt – 
stringent men ändå  lek-
fullt.”

Patrik Ekström

Linköping i  
bullerforskning
LINKÖPING

Linköping har stora pro-
blem med flygbuller men 
det verkar nu som om 
myndigheterna kommer 
att kunna hantera sina 
parallella regelverk kring 
buller och byggande.

Men ett samhälle ut-
sätts inte enbart för flyg-
buller utan även andra 
trafikslag alstrar oväl-
komna höga och monoto-
na ljud.

Partikelproblem
Nu ska Linköpings 

kommun delta i ett forsk-
ningsprojekt med syfte 
att minska trafikbuller 
och utsläpp av partiklar 
genom slipning av väg-
beläggningen. Provslip-
ning på Drottninggatan 
har visat på ett mycket 
gott resultat i fråga om 
minskning av trafikbul-

ler. Nu fortsätter därför 
forskningsprojektet med 
slipning av en längre 
sträcka av nylagd asfalt 
på Malmslättsvägen.

Idag klockan 09.30 till 
och med 14.30 är det be-
gränsad framkomlig-
het på Malmslättsvä-
gen från Majgatan vid 
Gamla Linköping och en 
sträcka in mot centrum.

Det är asfalten i bilfi-
len på Malmslättsvägen 
som ska slipas och bil-
trafiken kommer då att 
släppas fram i bussfilen 
istället. Arbetet finan-
sieras av forskningsstif-
telsen Mitra och av en-
treprenören HTC. Re-
sultatet av slipning-
en och effekter på tra-
fikbullernivån kommer 
att publiceras på Linkö-
pings kommuns webbsi-
da framöver.

Patrik Ekström

Samhällstjänst efter 
misshandel
LINKÖPING

En man döms nu till 
samhällstjänst efter att 
han slagit en man så il-
la att denne ådrog sig en 
fraktur.

Det var den 21 juni 
som en 19-årig man slog 

en annan ung man så il-
la att denne drabbades 
av en fraktur på skelet-
tet samt smärta och öm-
het. 

Han döms nu till 75 
timmars samhällstjänst 
av Linköpings tingsrätt.

Jerry Prütz

Dramatik på moderatstämman
Riksdagslistan kastades om rejält

LINKÖPING
Det svänger onekligen 

om det så kallade   ”Arbe-
tarpartiet”, moderaterna, 
just nu. 

Arbetsstämman inför Eu-
ropavalet   är avklarad och 
partiet har nu även plockat 
fram en regional kandidat-
lista   till riksdagen efter 
viss dramatik på sin stäm-
ma. Förspelet till stämman 
har inte saknat dramatiska 
inslag.

Det givna första nam-
net och före detta bi-
ståndsministern Gunil-
la Carlsson meddelade 
för en tid sedan att hon 
ville hoppa av regering-
en vilket ledde till att hon 
hamnade på 30:e och sis-
ta platsen och är därmed 
borta från riksdagen. 

Den mediala turbulen-
sen kring riksdagsleda-
moten Gunnar Axén gjor-
de att han i ”förtid” hop-
pade av sin valbara plats 
och fanns inte med alls 
med på listan.

Bakläxa för valberedningen
Förutsättningarna för 

stämmans ombud var sat-
ta.

När moderaterna i Öst-
ergötland  i lördags skul-
le fastställa sin riksdags-
lista hade nominerings-
kommittén  förslagit en 
del nya namn till  valba-
ra platser. 

I kommittéförslaget 
skulle Catharina Rosen-
crantz,  Erik  Östman 
och Claes-Göran Öster-
lund  hamna på  riksdags-
platser, trots att  ingen av 
dem har suttit i riksdagen 
tidigare.  

Men stämman bestäm-
de  annorlunda och en-
bart Erik Östman hamna-
de  bland de  fyra främsta 
och  kommer med störs-
ta sannolikhet in i riks-
dagen. Stämman plocka-
de istället  in sittande och 
erfarna   riksdagsledamö-
ter som Finn  Bengtsson 
och  Betty Malmberg på  
valbar plats igen.

– Vi kan inte gå på 
provvalsresultatet helt 
och hållet för vi måste 
ta hänsyn till de krite-
rier som vi fastställt om 
blandning av kön och ål-
der bland annat. 

Men jag är jätteglad 
över de tolv kandidaterna 
som stämman röstat fram 
efter en gedigen process 
där man fått möta de som 
ställer upp, säger Jan-
Owe Larsson, ordförande 

i nomineringskommittén 
och fortsätter:

– Vi har levt med de här 
kandidaterna i två och 
ett halvt år nu och jag är 
stolt över resultatet. Vi 
har en bredd och erfaren-
het samt förnyelse på vår 
lista nu.

Spektakulära omröstningar
De drygt 250 ombu-

den, distriktsstyrelsen 
och nomineringskommit-

tén fanns på plats i Kon-
sert & Kongress för ut-
frågningar av respektive 
riksdagskandidat och för 
att bestämma hur listan 
skall vara slutgiltigt ut-
formad inför valet 2014. 

Moderaternas valproce-
dur är en för kandidater-
na utsatt process där man 
blir utfrågad och ställd 
mot varandra en mot en 
på scenen allt eftersom 
valresultatet visas på 

storbild bakom dem.
– Provvalsresulta-

tet bekräftades på stäm-
man och man har insett 
att vi måste toppa laget 
med erfarenhet och kom-
petens nu inför ett valår. 
Visst var jag nervös men 
jag kände stödet hela ti-
den, säger Finn Bengts-
son som inte var på val-
bar plats i förslaget men 
reste sig på åtta.

Tommy Pettersson

De sex första namnen på listan. Foto: Tommy Pettersson

Jan-Owe Larsson, ordförande för nomineringskommittén kan 
pusta ut efter ha baxat fram en riksdagslista. 

Finn Bengtsson har uppenbarligen ett stort stöd från partiets 
medlemmar. Foto: Tommy Pettersson

Erik Östman från Linköping kom på en ”säker” fjärde plats. Foto: Tommy Pettersson

Catharina Rosencrantz får vara kvar i kommunalpolitiken ett tag 
till. Foto: Tommy Pettersson

Line up inför omröstningen. Foto: Tommy Pettersson

Scoreboard på storbilds-TV gav extra nerv år omröstningarna. 
Foto: Tommy Pettersson


