
EKKÄLLAN 

KORTA FAKTA: I samband med förändringen av stadsdelsindelningen år 2000 delades stadsdelen 
Ekkällan och stadsdelen Garnisonen bildades. Vidare överfördes vid samma tillfälle kv Eskimån, Eldaren, 
Eremiten och Emigranten till stadsdelen Innerstaden. 

Ekkällan är en centralt belägen stadsdel som omfattar de tidigare stadsdelarna Stolplyckan och gamla 
Ekkällan. Inom stadsdelen ligger även Universitetssjukhuset. Utbyggnaden inom stadsdelen Ekkällan 
påbörjades vid förra sekelskiftet i Stolplyckan och fortsatte därefter i olika etapper. I början av 1960-talet 
byggdes Eskadern. Stadsdelens äldsta bebyggelse revs i slutet av 1970-talet inom det område, som idag 
benämns Stolplyckan, för att lämna plats för nybebyggelse. Detta bostadsområde inrymmer idag förutom 
vanliga flerbostadshus även en kollektivhusdel med ett flertal gemensamma anläggningar. Ekkällan har 
god tillgång på grönområden, bl a Magistratshagen intill Universitetssjukhuset, som på andra sidan 
Lasarettsgatan övergår i Linköpings stadspark Trädgårdsföreningen.  

Bebyggelsen domineras av flerbostadshus, varav en stor del är mindre flerbostadshus. Andelen hushåll 
med en boende är hög. Antalet bostäder vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 

Universitetssjukhuset är den helt dominerande arbetsplatsen.  

SERVICE: I Södra Ekkällan byggs fn. Ekkälleskolan med start i augusti 2015. Skolan  byggdes ut 
f ö r  att ha plats för 350 elever i årskurserna F-6. De första åren blev skolan 
en lågstadieskola. Ekkälleskolan ingår i östra skolområdet. Barnomsorg erbjuds i form av 4 förskolor och 
ett familjedaghem. Tre av förskolorna är kommunala och en är fristående. Kommunala 
förskolan Bataljonsgatan 24 kommer att vara inrymd i skolan de första åren. 

I Stolplyckan finns servicelägenheter för pensionärer. 

Vid Universitetssjukhuset finns även jourcentral samt ett apotek. Invånarna har därutöver förhållandevis 
nära till service inom stadskärnan. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING: De flesta lägenheterna är anslutna till fjärrvärmenätet. Utsikt Bredbands 
fibernät är välutbyggt i området. 

FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: Drygt 70 lägenheter är färdigställda i kvarteret 
Episteln. Om och utbyggnad av Universitetssjukhuset pågår och kommer att göra så under de närmaste 
åren. Linköpings kommun har godkänt ett detaljplaneprogram som visar på förtätningsmöjligheter längs 
Djurgårdsgatan från korsningen med Lasarettsgatan till korsningen med Garnisonsvägen. Efter 
programmets godkännande har arbete med tre detaljplaner påbörjats. 


