
JOHANNELUND 
 
 
KORTA FAKTA: Johannelund var den första utpräglade förortsstadsdelen som byggdes i Linköping. 
Utbyggnaden skedde huvudsakligen under 1950-talet. Stadens första stadsdelscentrum tillkom i samband 
därmed. I och med förändringen av stadsdelsindelningen 2000 överfördes bostadsområdet Jakobsdal från 
Johannelund till stadsdelen Hjulsbro. Johannelund har god tillgång på friytor. De största grönområdena 
finns utmed Stångån och vid Johannelunds centrum. Mellan Stångån och Brokindsleden finns cykel- och 
promenadvägar, fotbollsplaner samt kolonistugeområdena Emmalund och Ådala. Inom stadsdelen 
Hackefors på andra sidan Stångån, finns motionsområdet Åbysäcken. 
 
Bostadsbebyggelsen består till 90 % av flerbostadshus. På 1950-talet påbörjades utbyggnaden av 
Stångåstadens, HSBs och Riksbyggens områden och dessa var i stort sett färdigställda år 1960. På 1960-
talet tillkom ytterligare flerbostadshusområden mot söder samt en begränsad del av småhusen. 
Huvudparten av småhusen har producerats på 1970-talet. Tillskottet av nya lägenheter var litet under 
1980-talet. Under 1990-talet färdigställdes ett 90-tal lägenheter.  
 
Folkmängden var som störst år 1965 med 6 669 personer. Därefter har en successiv utglesning skett. 
 
De flesta arbetstillfällena finns inom utbildning samt vård och omsorg.  
 
SERVICE: Nya Munken är en friskola med undervisning för årskurs 7-9. En annan friskola, 
Montessoriskolan Trilobiten, erbjuder utbildning från år F-6 samt förskoleverksamhet för barn 1-5 år och 
fritidshem. Strax intill Johannelund men inom stadsdelen Vimanshäll ligger den kommunala Hagbyskolan 
och Ånestadskolan. 
Totalt inom stadsdelen finns 6 förskolor, varav en kommunal och fem enskilda.  
 
Ett servicehus samt två vårdboende för dementa finns inom stadsdelen. Antal lägenheter för vård- och 
serviceboende framgår av tabellsidan.  
I Johannelunds centrum finns vårdcentral med specialistmottagningar, distriktssköterskemottagning samt 
barnavårdscentral. I området finns även biblioteksfilial, apotek, dagligvarubutik samt postombud.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: De flesta lägenheterna är anslutna till fjärrvärmenätet. Stora delar av 
villaområdena i Johannelund har tillgång till fiber från Utsikt Bredband. ADSL-anslutning kan erbjudas 
till företag. 
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: Ekhagaområdet, har senast fått ny detaljplan, som 
vann laga kraft 2009. Den omfattar cirka 120 lägenheter i flerbostadshus och småhus samt område för 
skola och förskola. 
 
Förskolan Skogsmyran stod färdig vid årsskiftet 2010/2011. Montessoriskolan Trilobiten, hösten 2012 och 
under 2013 har nya vårdbostäder färdigställts, i områdets östra del vid Ekollongatan. Under 2014 och i år 
färdigställs sammanlagt 24 nya småhus, centralt inom planområdet vid Ekhagagatan.  


