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Ostlänken ger fler 
jobb än beräknat
Linköping
13 000 årsarbetare. Så många jobb 
beräknades senast bygget av Ost
länken ge. Men Östsvenska handels
kammaren tror på många fler. 

I en ny utredning som pre
senteras den 3 mars väntas 
den gamla siffran räknas upp 
ordentligt. 

– Den tidigare undersök
ningen beställdes av Östsam  
och tog endast hänsyn  till 
bygget av järnvägsräls, tunn
lar och broar. Men lägger  
man till de stora arbetena 
i varje kommun som till
kommer tror vi att det blir 
många fler jobb än så, säger  
Anna Lövheim, närings
politisk chef på Östsvenska 
handelskammaren.

Hon understryker dock 
att det är omöjligt att kom
ma med en faktisk siffra, det 
handlar om bedömningar. 
Syftet med utredningen är 

att kunna ge ett underlag till 
olika instanser, exempelvis 
olika utbildningsorgan, så 
att man kan bedöma behov
et av kompetens i framtiden. 

Utredningen har beställts 
tillsammans med handels
kammaren, Regionförbun
det Sörmland, Östergöt
lands region och de mest be
rörda kommunerna: Trosa,  
Ny köping, Norrköping och 
Linköping.

– Det kommer att bli stora  
förändringar i alla städerna. 
Nya resecentrum ska byggas 
och stora områden kommer 
att bebyggas eller byggas om. 
Detta kommer att få stora  
 effekter för närings livet. 

Handelskammaren har 
startat East Sweden cluster, 
ett nätverk för hela regio
nens företag. Syftet är att be
vaka näringslivets intressen 
både före, under och efter 
bygg perioden som planeras 
till åren 2017–2028.

– Bland annat vill vi ju att 
det ska ge sysselsättning åt 
företag inom regionerna, 
säger  Anna Lövheim. 

I förra veckan uppmärksam
made Corren att Trafikverket 
utreder en alternativ drag

ning av spåret, utanför Lin
köpings centrum. 

Hinner ni få med den 
aspekten i er utredning?
– Nej, men utredningen har 
gjorts utifrån förutsättning
en att det finns flera alterna
tiva dragningar av järnvägen.  
Linköping har förordat ett 
alternativ. Men det är inget 
som är helt klart ännu. 

Hur ser handels
kammaren på en sådan 
dragning, utanför 
 Linköpings centrum?
– Det vill jag inte kommen
tera ännu. Vi inväntar Tra
fikverkets tilläggsutredning 
som ska vara klar i juni inn
an vi diskuterar olika sta
tionslägen. Det är framför 
allt väldigt viktigt att vi får 
den här chansen till tillväxt 
i regionen. Det är viktigt att 
Ostlänken blir av och att det 
sker inom tidsplanen. 

Ulrik Svedin
013-28 02 57

ulrik.svedin@corren.se
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 näringspolitisk chef, 

Östsvenska handelskammaren

Ger jobb. Bygget av Ostlänken kommer att ge jobb. Men frågan är hur många. Östsvenska handelskammren har beställt en ny 
utredning som ska ge en fingervisning. Foto: Åke Karlsson

Tryggt och miljövänligt i Skäggetorp
LinKöping
Nu pågår installation  
av ny led-belysning  
i Skäggetorp centrum. 

Resultatet väntas bli ett ljusa
re parkeringsgarage för ökad 
trygghetskänsla samt en re
ducerad energiförbrukning 

med 70 procent, uppger bo
stadsbolaget Willhem.

Belysningsprojektet be
skrivs som en del av en stör
re plan för Skäggetorp cen
trum. Parkeringsgaraget, 
på 17 000 kvadratmeter, har 
delats in i olika zoner med 
 rörelsedetektorer. Detta för 

att ljusstyrkan ska kunna sty
ras efter behov. När det inte 
är någon rörelse  i garaget 
ska ljusstyrkan gå ned till en 
grundnivå, men ändå ljusare 
än tidigare.

Willhem planerar även 
att byta ut belysningen i 
 undertaket på gatuplanet 

fram till huvudentrén. Gång
stråket kommer på så vis att 
lysas upp på ett bättre sätt än 
i dag. Också inne i centrum
et ska all lysrörsbelysning by
tas ut till ledarmaturer. Det 
kommer att ske under den 
närmaste månaden.

Rita Furbring

i dag
DAGTID
Aktiviteter
Ung dialog. Elever 
från gymnasieskolorna 
 diskuterar med Linköpings 
politiker i Konsert & kon-
gress, kl 8.15–12.
Motion. Linköpings orien-
teringsklubbs OL-Veteraner 
i LOK-gården, kl 9. Egen 
motion, fika och därefter 
berättar Ninni Skärby om 
fänrik Ståhl. 
Språkkafé. I Skäggetorps  
bibliotek där du lär dig 
 prata svenska i små 
 grupper, kl 10.30–11.30.
Promenad. Kring Stångån 
med samling vid Stånge-
bro, kl 10.
Teknik. Handledning 
 utifrån dina behov på surf-
platta, mobil, dator eller 
knapptelefon (anmälan 
behövs) på Hagdahlska 
 husets seniorcenter,  
kl 10–12. 
Sopplunch. Hos Fräls-
ningsarmén, Ågatan 23,  
kl 11.30–13.30. 
Skapande för vuxna. 
 Textilkonstnär Ulla Thorell 
handleder på Östergöt-
lands museum, kl 13.
Rekryteringsmässa. 
 Mässa där företag erbjuder 
jobb och samordnare pre-
senterar sina utbildningar i 
Missionskyrkan, Drottning-
gatan 22, kl 13–16. Gratis-
bussar går även till mässan 
på Linden, Norrköping.
Föreläsning. Museichef 
Markus Lindberg vid Lin-
köpings slotts- och dom-
kyrkomuseum ger ett 
före drag om Linköpings 
slott innan SPF Seniorerna 
 Stångå har möte på Druid-
gården, Eklövsgatan 5,  
kl 14. 
Språkkafé. I Missions-
kyrkan, Drottninggatan 22, 
kl 14.
Musik. ”Sjung med Håkan 
Karlsson och hans drag-
spel” i Citykyrkan, S:t Lars-
gatan 19, kl 14. Servering.
Stjärnorpsträff. Nye 
 kom ministern Andreas 
Sneckenberg presenterar 
sig i Sjärnorps sockenstuga, 
kl 14.
Gudstjänst. Med 
 Landeryds församling på 
Ekbackens fritidscenter, 
Kvinnebyvägen 2, kl 14.
Föredrag. Hans-Erik 
Lundqvist informerar om 
 ”Äldres utsatthet för brott” 
och Våghalsarna spelar och 
sjunger på Mariagården, 
Johannelund, kl 14.
Berättande. Anita 
 Andersson berättar om 
”Tro, hopp och kärlek”  
vid öppen  gemenskap  
i Ansgars kyrkan, Hjälm-
gatan 17, kl 14.
Föreläsning. Jörgen Ljung, 
ordförande i Hjärta till 
hjärta talar om ”Tiggarna 
på våra gator – det kunde 
ha varit jag” i Fontänen, 
Västra vägen 32, kl 14.30.
Musik. Lars Åberg ger 
 musikaliska minnen  
i Gamla domprostgården, 
Storgatan 47, kl 14.30.
Sagostund. I Djungel-
rummet, Stifts- och lands-
biblioteket, kl 15.

Vernissage
Teckningar. Morgan 
 Johansson, Hasti Radpour 
och Elin Redin visar verk  
i Passagen, Stora torget  
2, kl 17. Invigningssamtal 
med Passagens konstpeda-
gog Åsa Nyberg Botshinda.

Övrigt
Litteratur. Godtemplar bib-
lioteket, Rådhusgatan 10 i 
Gamla Linköping, kl 16–18.
Diva. Neutral mötesplats 
för tjejer, 12–25 år, på Rep-
slagaregatan 30, kl 14–20.

KVÄLLSTID
Aktiviteter
Gitarrkonsert. Med elever 
från musikgymnasiet på 
Folkungaskolan på Elsas 
hus, Elsa Brändströms  
gata 3, kl 17. 
Kroki. Med konstnären  
Hasti Radpour som hand-
ledare på Östergötlands 
 museum, kl 18.
Synth. Nuclear Nation 
bju der på synthtema på 
L’Orient, Drottning- 
gatan 18, från kl 18.
Film. Filmklubben Cinemax 
ger ”Jag kallas Ernesto”  
i Wallenbergssalen, Öster-
götlands museum, kl 18.30.
Dans. ”Hold” en dansföre-
ställning om kärlek och 
hopp med Anton Borg-
ström och Robin Sundberg, 
Sagateatern, kl 19.
Teater. Östgötateatern ger 
”Sound of Music” på Stora 
teatern, kl 19.
Studentpub. Bandet Our 
Time underhåller från 
 scenen på Flamman, 
 Västanågatan 22, kl 19.
Studentspex. Linköpings 
studentspex ger ”Jeanne 
d’Arc eller en snabblektion  
i ängelska” på Forum-
teatern, Nationernas hus, 
Ågatan 55, kl 19.30.

Öppettider
Bad. Simhallen kl 6.30–21. 
Äventyrsbadet, kl 10–20.
Ljungsbro simhall. 
Kl  8–19.30.
Östergötlands museum.  
Kl 11–20.
Flygvapenmuseum.  
Kl 11–20.
Gamla Linköping. Curman-
ska magasinet, kl 10–17. 
Grafiska museet, kl 12–16. 
Släktforskarstugan,  
kl 9–12 och kl 13–16. 
Linköpings slotts- och dom- 
kyrkomuseum. Kl 12–16. 
Skridsko. Isovalen vid 
Campushallen, kl 8–21 
 (isarbete kl 15–16).

Övrigt
Drogberoende. Anonyma 
Narkomaner träffas varje 
onsdag/torsdag på August-
bergsgatan 27, Tannefors, 
kl 18–19.15.
Al-Anon. För anhöriga och 
vänner till allkoholister på 
S:t Larsgatan 19. Möte  
kl 18–19.30.

Mat
Skolor. Grillburgermeny, 
potatismos. Potatis- och 
purjolökssoppa, pålägg. 
 Vegetarisk burgermeny, 
potatismos.


