
SKÄGGETORP 
 
KORTA FAKTA: Skäggetorp är en förortsstadsdel, med ett större stadsdelscentrum, i nordvästra delen 
av staden. Omkring mitten av 1960-talet påbörjades utbyggnaden av HSBs område och Nygård i södra 
delen av Skäggetorp. Dessa delområden färdigställdes i sin helhet i slutet av 1960-talet. Då påbörjades 
utbyggnaden i västra stadsdelen och där pågick utbyggnaden fram till år 1976. Under 1970-talet byggdes 
Ullevi ut och 1971 stod Skäggetorps Centrum klart. Under år 1986 färdigställdes 72 lägenheter i 
flerbostadshus intill Skäggetorp centrum. Trafikstörningarna är små eftersom Nygårdsvägen går i en 
slinga runt Skäggetorp. Stadsdelen har jämfört med andra stadsdelar dålig tillgång till natur och parkytor, 
men är relativt välförsedd med bollplaner och lekplatser. Invånarna har dock relativt nära till Rydskogen. 
Ett område med koloniträdgårdar finns i anslutning till bebyggelsen i norra delen av området. 
 
Bostadsbebyggelsen består nästan enbart av flerbostadshus, varav en mindre del är bostadsrätter (HSB) 
och övriga är hyresrätter. Antalet bostäder vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
År 1965 var folkmängden endast 76 personer. 1979 var folkmängden som störst med 9 901 personer. 
Befolkningen vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
De flesta arbetstillfällena inom stadsdelen finns inom utbildning samt vård och omsorg.  
 
SERVICE: De kommunala enskilda skolorna Nygårdsskolan och Rosendalsskolan har undervisning från 
förskoleklass t.o.m. år 5. Båda skolorna har fritidshem. Därutöver finns en muslimsk friskola, Dar Al 
Uloum, med undervisning från år 1-9. Den kommunala enskilda skolan Skäggetorpsskolan har 
undervisning för år 6-9.  Inom stadsdelen finns 9 förskolor, varav en med dygnetruntomsorg. I området 
finns även tre fristående och ett kommunalt familjedaghem samt en fritidsgård. I Skäggetorp centrum 
finns även en familjecentral med barnavårdscentral, öppen förskola för barn i åldrarna 0-5 år samt Råd & 
Stöd. I Skäggetorp har fritidsgården Allaktivitetshus brunnit ner året 2015. Numera bedrivs 
Fritidsgårdsverksamhet på Skäggetorpsskolan, och i Skäggetorp centrum bedrivs fritidshem och + 16 
verksamhet. Nygårdsskolan är nu färdigrenoverad. 
 
Inom stadsdelen finns ett servicehus med servicelägenheter för pensionärer samt ålderdomshem och 
sjukhem. Antal lägenheter för vård- och serviceboende framgår av tabellsidan. 
 
Stadsdelscentrat, dit både den kommersiella och offentliga servicen är koncentrerad, är dimensionerat för 
ett upptagningsområde som är väsentligt större än Skäggetorp. Där finns vårdcentral med 
specialistmottagningar, distriktssköterskemottagning samt barnavårdscentral. Vidare finns postombud, 
apotek, bank, dagligvarubutiker samt biblioteksfilial.  
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: I stort sett är samtliga lägenheter anslutna till fjärrvärmenätet. Utsikt 
Bredbands har fibernät i stora delar av Skäggetorp. ADSL anslutning kan erbjudas till företag. 
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: Linköpings kommun arbetar med ett planprogram för 
Skäggetorp. Planprogrammet är dialogbaserat och dialoger har förts med bl.a. boende, fastighetsägare och 
verksamhetsidkare i Skäggetorp. Visionen som planprogrammet anger är att Skäggetorp som stadsdel ska 
öppna upp sig och byggas samman med övriga staden. Barriärer ska minskas och människor ska lättare 
kunna mötas och komma närmare varandra. Programförslagets utgångspunkt är att stärka de sociala 
kvaliteterna i Skäggetorp. 


