
ÖSTRA VALLA 
 
 
KORTA FAKTA: I samband med förändring av stadsdelsindelningen 2000 flyttades gränsen mellan 
stadsdelarna Östra och Västra Valla något mot öster. Den nordöstra delen av Östra Valla omfattar ett äldre 
bostadsområde, Valla industriområde samt T1-området där utbyggnad med bostäder pågår. I den västra 
delen av Östra Valla finns friluftsmuséet Gamla Linköping och Vallaskogen. Vallaskogen är ett stort och 
attraktivt ströv- och promenadområde. Friluftsmuséet Gamla Linköping, som troligen är kommunens 
största turistattraktion, består av äldre hus som flyttats dit från olika delar av staden. Inom stadsdelen finns 
naturreservatet Vallaskogen, ett rekreations- och skogsområde på 40 ha. 
 
Bebyggelsen består till större delen av flerbostadshus. En del småhus byggdes dock redan i början av förra 
seklet, men den stora utbyggnaden inom det ursprungliga Valla ägde rum på 1940-talet, då ca 25 % av det 
nuvarande bostadsbeståndet tillkom. Därefter, fram till dess att den stora utbyggnaden inom T1-området 
påbörjades, har endast en mycket begränsad förnyelse ägt rum. Gamla Linköping har kommit till efter år 
1950. Under 2000-talet har ca 600 lägenheter färdigställts varav en del studentbostäder i kvarteren 
Irrblosset och Idrottstränaren. Antalet bostäder i flerbostadshus och småhus vid senaste årsskiftet framgår 
av tabellsidan. 
 
År 1960 var folkmängden 2 074 personer. Utglesningen var kraftig inom gamla Valla och befolkningstalet 
halverades mellan 1960 och 1985. Under 1990-talet tredubblades stadsdelens folkmängd tack vare 
utbyggnaden inom T1-området. Befolkningen vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
En stor del av arbetstillfällena inom stadsdelen finns inom vård och omsorg samt företagstjänster.  
 
SERVICE: Inom området finns T1-skolorna, som består av Fridtunaskolan med undervisning från 
förskoleklass till årskurs 6, samt Tunvallaskolan på Fanjunkaregatan med undervisning från förskoleklass 
till årskurs 3. Båda skolorna har också fritidshem. Westmannaskolan är en särskola för årskurs 1-9. Inom 
T1-området finns 9 kommunala och 3 fristående förskolor, samt 2 fritidshem. I Valla vårdcentral på 
Westmansgatan finns en familjecentral med barnavårdscentral, öppen förskola för barn i åldrarna 0-5 år 
samt Råd & Stöd. 
 
Inom gamla Valla finns servicehuset Solrosen med servicelägenheter för pensionärer. Inom T1-området 
finns servicelägenheter kopplade till två grannskapshus. Det finns även vårdbostäder vid Spinnrocken och 
Gläntan. Sjukhem och gruppboende finns vid Hagalund och vid Valla Park. Antal lägenheter för vård- och 
serviceboende framgår av tabellsidan. Inom området finns Valla vårdcentral med specialistmottagningar, 
distriktssköterskemottagning och barnavårdscentral. 
 
Det finns två dagligvarubutiker med postombud. Vidare finns ett apotek i området. Därutöver har 
invånarna förhållandevis nära till service utanför stadsdelen. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: De flesta lägenheterna är anslutna till fjärrvärmenätet. Utsikt Bredbands 
fibernät är välutbyggt i området. 
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: Planarbete för utveckling av Wahlbecks 
Företagspark pågår. Fortsatt planarbete kommer därefter att ske i flera etapper.   
 


