
LAMBOHOV 
 
 
KORTA FAKTA: Lambohov är en förortsstadsdel under utbyggnad söder om universitetsområdet. De 
första lägenheterna blev klara under 1979. En fortsatt utbyggnad mot väster och sydväst är f n inte aktuell. 
Söder och sydost om stadsdelen finns områden lämpliga för friluftsliv (bl. a. motionsspår 2,5km) 
 
Bostadsbebyggelsen består till drygt 60 procent av flerbostadshus. Upplåtelseformerna är integrerade i 
vissa områden. Nära centrum finns cirka 150 studentbostäder. Bland småhusen är andelen med 5 rok eller 
större mycket hög.  Antalet bostäder i flerbostadshus och småhus vid senaste årsskiftet framgår av 
tabellsidan. 
 
År 1980 var folkmängden 960 personer. Befolkningen har ökat kontinuerligt under de olika 
utbyggnadsfaserna. Befolkningen vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
De flesta arbetstillfällena finns inom utbildning samt vård och omsorg.  
 
SERVICE: Slestadsskolan har undervisning från förskoleklass t.o.m. år 6.  Även Änggårdsskolan har 
undervisning från förskoleklass t.o.m. år 6, där förskoleklasserna är integrerade med den övriga 
verksamheten. Slestadsskolan erbjuder särskoleundervisning. Vittra skola är en friskola med undervisning 
från förskoleklass t.o.m. år 9. Förskoleverksamhet bedrivs i 21 förskolor, varav en har dygnetruntomsorg. 
6 av förskolorna är fristående (varav tre föräldrakooperativ och ett personalkooperativ). Numera har 
Änggårdsområdet fem förskolor när i november 2014 öppnades den nya förskolan Islandet med plats för 
160 barn. Skolorna har integrerad skolbarnsomsorg i form av fritidshem och öppen fritidsverksamhet. 
Intill Lambohovs centrum finns även en familjecentral med barnavårdscentral, öppen förskola för barn i 
åldrarna 0-5 år samt Råd & Stöd.  
 
Det finns ett servicehus samt servicelägenheter och gruppbostäder inom stadsdelen. Antal lägenheter för 
vård- och serviceboende framgår av tabellsidan. 
 
Lambohov har en mindre centrumbildning med dagligvarubutik, biblioteksfilial, apotek, postombud samt 
församlingslokaler. Vårdcentral med specialistmottagningar, distriktssköterskemottagning och 
barnavårdscentral finns.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: De flesta lägenheterna är anslutna till fjärrvärmenätet. Utsikt Bredbands 
fibernät är välutbyggt i området. Studentbostäder, flerbostadshus stora delar av villaområdena är anslutna 
med fiber. ADSL anslutning kan erbjudas till företag. 
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: För Kåparp, området väster om Lilla Mjärdevi, finns 
en lagakraftvunnen detaljplan för verksamheter. Infrastrukturen i etapp 1, norra delen, är utbyggd och ett 
par verksamheter har etablerats i området. I översiktsplan för staden Linköping (2010) anges förslag på 
bostäder med inslag av verksamheter i Kåparpsområdet. Framtagande av detaljplaner för bostäder i 
området är inte aktuellt för närvarande.   
 


