
111

113

112

���������
	
����
�
���	�����

���

C

E
Parker och natur-

reservat 
(Trädgårdsföreningen och Tinnerö)
http://www.linkoping.se/

Tradgardsforeningen 

www.linkoping.se/sv/Miljo-halsa/

Natur/Naturreservat/Tinnero 

 Välkommen till Trädgårdsfören-
ingen i Linköping! En härlig oas 
 centralt i staden. Förutom att prome-
nera i den vackra miljön finns boule-
bana, beachvolleyplan och stora fria 
lekytor på gräsmattorna i området. Det 
finns en lekpark med gungor, klätter-
ställningar, sandlåda och en massa 
annat kul. På vintern finns en 
skridskobana. 
Tinnerö är eklandskapet mitt i staden! 
Här finns vidsträckta betesmarker med 
gamla spärrkroniga ekar i ett forntida 
odlingslandskap. Här kan du cykla, 
promenera eller använda någon av de 
många rast- och grillplatser som finns i 
området. Längst i söder hittar du den 
återskapade Rosenkällasjön med ett 
rikt fågelliv. 
 

 Parks and nature reserves 
(Garden Society and Tinnerö)
Welcome to Trädgårdsföreningen – 
the garden society – where you can 
roam the lovely paths, play boules or 
beach volleyball or let the kids play on 
the lawns and in the playground. In 
winter there’s an ice rink, too! 
Tinnerö is the Oak Woodland in the 
middle of Linköping! This is the agri-
cultural landscape of the olden days, 
dotted with spreading oaks. A perfect 
place for cycling, walking or using one 
of the area’s barbecue spots. Or go 
birdwatching at Lake Rosenkällasjön 
in the south.
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Friluftsmuseet Gamla 

Linköping & Valla Gård
Tunnbindaregatan 8 

Tel +46 13-12 11 10

www.gamlalinkoping.info 

 Gör en resa i tiden och upplev 
svenskt småstadsliv för hundra år 
 sedan! Inled dagen med Friluftsmuseet 
Gamla Linköping som ligger strax 
 utanför stadens centrum, öppet året 
runt. I stadskvarteren hittar du trähus, 
kullerstensgränder, trädgårdar och 
många museer. Klä ut dig i tidsenliga 
kläder och prova på hur det var att sitta 
i en skolsal när förra seklet var ungt, gå 
in i den gamla handelsboden som 
bland annat säljer karameller i strutar 
eller gör ett besök i barnbokhandeln? 
Friluftsmuseet består även av Valla 
gård dit man kan åka med tuff-tuff-tåg 
genom Vallaskogen. Väl där kan man 
besöka järnvägsmuseet eller spela 
 minigolf, leka och klappa alla djuren  
i Lillvalla.
 

 The open-air museum of 

Gamla Linköping & Valla farm
Discover life in a Swedish small town a 
hundred years ago! Start at the open-
air museum of Gamla Linköping, just 
outside the city center. The reconstruc-
ted town features cobblestone alleys, 
wooden houses and many museums. 
Try on period clothing and have a seat 
in the historical schoolroom. Buy a 
cone of old-fashioned sweets in the old 
country store or visit the children’s 
book shop! You can also take a choo-
choo out to Valla Farm and visit the 
railway museum, play miniature golf or 
pat the animals in Lillvalla.

B
Flygvapenmuseum

Carl Cederströms gata 2

Tel +46 13-495 97 00

www.flygvapenmuseum.se 

 Flygvapenmuseum, utnämnt till 
Årets museum 2011, ska du inte missa 
oavsett om du är flygintresserad eller 
inte. Det nya Flygvapenmuseum är 
intressant, roligt och givande för alla 
oberoende av förkunskaper, ålder och 
intressen. Förutom det svenska militär-
flygets utveckling från pionjärtid fram 
till i dag kan man sätta sig i en flygsi-
mulator och ge sig iväg upp i himlen. 
Det finns även många aktiviteter för 
barnen. Ni kan följa med Drakel och 
Viggo på upptäcktsfärd. Vad hittar de 
på bland alla flygplan och konstiga 
mojänger? Ät din lunch och fika i 
 mysiga restaurangen Calle C, som även 
erbjuder en särskild barnmeny.   

 Air Force Museum
Whether or not you’re interested in 
planes, the new Air Force Museum is a 
fun and interesting place for all ages. 
Learn about the history of Swedish 
military aviation, try your hand at a 
flight simulator and aim for the clouds. 
Kids will love adventuring among the 
planes and strange thingamajigs with 
our mascots, Drakel and Viggo. Our 
cozy restaurant, Calle C, offers a 
 special children’s menu, too.

C
Kinda kanal

AB Kinda Kanal

Stånggatan 1

Tel +46 13-12 68 80

www.kindakanal.se  

 Kinda kanal är en grävd och sten-
satt kanal och består av 15 handdrivna 
slussar. Den följer i stor utsträckning 
Stångåns naturliga lopp söder ut från 
Linköping hela vägen till Göta kanal 
vid Bergs slussar.  Denna vattenled i 
Stångådalen har varit attraktiv för 
människor ända sedan stenåldern och 
därför finns det ett stort antal fornläm-
ningar. Ta din egen båt eller följ med 
på en händelserik kryssning från 
 Linköping till underbara omgivningar 
i Kinda med kryssningsfartyget MS 
Kind. Det går även mycket bra att ta sig 
fram med kanot eller kajak som du 
bland annat kan hyra vid Vårdnäs.   
 

 The Kinda Canal
The Kinda Kanal was manually dug 
out and lined with stones. It has 15 
hand-powered locks and largely follows 
the natural course of the Stångån Ri-
ver from Linköping to the Göta Canal 
at the Berg locks. The river was vital to 
the earliest peoples in Sweden, and you 
can still see Stone Age remains along 
the canal. Ply the waters in your own 
boat or on the MS Kind cruise ship. 
You can also rent a canoe or kayak at 
Vårdnäs.

D
Fenomenmagasinet

Tunnbindaregatan 6

Tel +46 13-14 52 30

www.liu.se/fenomen 

  Ett besök på det spännande  Fenomen-
 magasinet blir ofta en lyckostund för 
både barn och vuxna. Det är ett upple-
velsecentrum i tre våningar där du kan 
upplev över 200 experiment inom 
 naturvetenskap och teknik. Allt ifrån 
hur örat fungerar till att man slussar  
i Göta kanal. Man kan även prova att 
sitta som pilot i ett Saab 2000-plan. 
Nyfikenhet är det enda som krävs för 
att uppskatta, testa, undersöka och 
laborera för att få ökad kunskap om 
vardagliga fenomen. Fenomen - 
magasinet ligger i Friluftsmuseet 
Gamla Linköping. 
 

 Fenomenmagasinet
A three-story hands-on science mu-
seum where kids young and old can 
conduct over 200 experiments in 
 science and technology – from how the 
ear works to how to operate the locks 
of the Göta Canal. You can even sit at 
the controls of a Saab 2000 plane. All 
you need to bring is your curiosity! 
Fenomenmagasinet is in the open-air 
museum of Gamla Linköping.

E

Vi har så mycket mer att erbjuda, fler besöksmål hittar du på visitlinkoping.se
We have so much more to offer! Go to visitlinkoping.se for even more options.
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ModMed
Gamla Tanneforsvägen 51 

Tel +46 13-495 54 07

 Restaurang ModMed:s menyer har 
inspiration från Medelhavet. Om-
nämnd som bästa restaurang i 
 Linköping av WhiteGuide. Låt dig 
inspireras. 

 The ModMed restaurant’s menus 
are composed by their skillful chefs, 
with inspiration from the Mediterra-
nean, allow yourself to be inspired.

De Klomp Restaurang Bar 

Café
S:t Larsgatan 13 

Tel +46 13- 14 50 60

 Krogen är inspirerad av det 
 holländska ”bruine kroeg”-konceptet 
som växte fram under 1800-talet.

 The restaurant is inspired by the 
Dutch “bruine kroeg” concept that 
emerged during the 1800s.

Stångs magasin
Södra Stånggatan 1

Tel +46 13-31 21 00

 Restaurang, lunch och catering. 
Belägen vid Stångåns strand. På som-
maren är uteserveringen uppdukad. 

 Restaurant, lunch and catering. 
Located at Stångå beach.There is out-
door dining in the summer. 

Aioli Tapas Bar
Hantverkaregatan 1

Tel +46 13-485 11 05

 En kväll på Aioli mitt i Linköping 
hade lika gärna kunnat vara en av de 
där sommarnätterna kring Medelha-
vet. Här erbjuds 50 olika tapas.

 An evening at Aioli in the heart of 
downtown Linköping... it might just as 
well as have been one of those summer 
nights around the Mediterranean.  
50 different tapas are on offer here, 
something for everyone.

Shin Nori
Sparregatan 3

Tel +46 13-130 133

 Sushibar, även lunch och avhämt-
ning. Maten präglas av kvalité och den 
klassiska smaken i det japanska köket. 

 Sushi bar. Shin Nori’s high quality 
Japanese kitchen serves lunch and also 
offers take-away meals. 

Sky Hotel Apartments 
Tornbyvägen 1,  Linköping

Tel: 013-328 10 50

info@skyhotelapartments.se  

 På Sky Hotel Apartments får du 
 känslan av att bo hemma samtidigt som 
du får hotellets service. Du kan bo i 
 månader, veckor eller bara en natt – 
 perfekt för dig som jobbar borta.

 Here you can get the chance to book 
your accomodation in the highest buil-
ding in Linköping!  SKY Hotel Apart-
ments offers  70 spacious, light, brand 
new hotel apartments.

Scandic Linköping City
Gamla Tanneforsvägen 51, Box 411, 

581 04 Linköping

Tel +46 13-495 54 00

linkopingcity@scandichotels.com 

 Linköping erbjuder tre Scandic- 
hotell, anrika Frimis mitt i stan, Scandic 
City vid Stångån och Scandic Väst.

 Linköping offers three Scandic 
 hotels, historic Frimis in city centre, 
Scandic City at Stångån and Scandic 
West close to the E4.

Scandic Frimurarehotellet
S:t Larsgatan 14, Box 1536, 581 15 

Linköping

Tel +46 13-495 30 00

frimis@scandichotels.com 

Scandic Linköping Väst
Rydsvägen, 584 32 Linköping

Tel +46 13-495 50 00

linkoping@scandichotels.com  

www.scandichotels.se

First Hotel Linköping
Storgatan 70-76, 582 28 Linköping

Tel +46 13-130 200

linkoping@firsthotels.se 

www.firsthotels.se/linkoping

 Nyrenoverade First Hotel Linköping 
är beläget i centrala Linköping, mitt-
emot den vackra Slotts- och Domkyrko-
parken, bara ett stenkast från stadens 
bästa  shopping, restauranger, teater-
scener och nattklubbar.  

 Located directly opposite the beauti-
ful Castle and Cathedral Park, only a 
stone’s throw from the city’s best shop-
ping, restaurants, theatrical stages and 
night clubs.

Quality Hotel Ekoxen
Klostergatan 68, 58223 Linköping

Tel +46 13-25 26 00 , Fax +46 13-12 19 03

q.ekoxen@choice.se • www.ekoxen.se

 Välkommen till ett spännande 
 affärs-, konferens- och SPA-hotell fyllt av 
upplevelser. Vi finns mitt i Linköping, 
vid stadens oas, Trädgårdsföreningen.

 Well-known business-, conference- 
and family hotel located at Linköping’s 
beautiful oasis, the Horticultural Society.

Elite Stora Hotellet
Stora Torget 9, 582 19 Linköping

Tel +46 13-12 96 30

info.linkoping@elite.se • www.elite.se   

 Elite Stora Hotellet i Linköping är 
strategiskt beläget vid det medeltida 
marknadstorget i hjärtat av staden, med 
butiker och restauranger bokstavligt 
talat alldeles runt hörnet.

 Very centrally located with a view 
over the city’s medieval market square 
and cathedral.

Best Western Hotel 

Linköping
Hantverkargatan 1, 582 23 Linköping

Tel +46 13-12 90 00, Fax +46 13-13 88 50

info@hotellinkoping.se  

www.hotellinkoping.se

 Best Western Hotel Linköping ligger 
mitt i stan. Nyrenoverat hotell med allt 
vad du behöver under vistelsen. 74 rum, 
TV m satellitkanaler, trådlöst Internet 
samt varmgarage. 

 Newly opened, centrally located 
 business- and entertainments hotel.

Hotell du Nord
Repslagaregatan 5, 582 22 Linköping

Tel +46 13-12 98 95, Fax +46 13-14 52 91

info@hotelldunord.se  

www.hotelldunord.se

 Ett idealiskt läge på egen rofylld 
 innergård, 125 m till resecentrum och 
250 m till citykärnan. Nyrenoverade 
rum, fri parkering och även lägenheter 
för  längre boende.

 Ideal location on its own tranquil 
courtyard, 125 m to the travel center 
250 m to the city centre.

Stångå Hotell
Tullgränd 4, 582 22 Linköping

Tel +46 13-31 12 75, Fax +46 13-12 28 04

reception@stanga.se www.stanga.se

 Stångå Hotell är ett familjeägt hotell, 
150 meter till resecentrum och en kort 
promenad till centrum.

 Stångå Hotell is a centrally located, 
family-owned hotel with a high standard 
and personal service.

Park Hotel
Järnvägsgatan 6, 582 22 Linköping

Tel +46 13 -12 90 05, Fax 013 - 10 04 18

info@fawltytowers.se   

www.fawltytowers.se

 Linköpings Fawlty Towers, ett stenkast 
från resecentrum. Centralt och hemtrev-
ligt. Restaurang och café med fullstän-
diga rättigheter. Boka Afternoon Tea.

 Park Hotel, alias Linköping’s Fawlty 
Towers, is located opposite Resecentrum 
in Linköping.

Linköpings City Hotell & 

Vandrarhem
Klostergatan 52a, Linköping

Tel +46 13 - 35 90 00

info@lvh.se www.lvh.se

 Här finns Linköpings bredaste 
 boende utbud. Vi erbjuder lägenheter, 
vandrarhem och hotellrum. Ett fräscht, 
bekvämt och prisvärt boende mitt i city. 
Välkommen att boka!

 Fresh, convenient and value for  money 
accommodation in the city  centre. Choose 
between hotel or youth hostel room.

Ocra Modern Thai 

Restaurant
S:t Larsgatan 3

Tel +46 13-10 33 88

 Okra Modern Thai Restaurant 
handlar om glädje och passion till mat, 
helhetsmässigt som i de små detaljerna.

 Okra Modern Thai restaurant is all 
about the joy and passion for food, 
from the overall impression as well as 
in the small details. 

Storan
Stora Torget 9

Tel +46 13-10 31 90

 I sin trendiga och trivsamma miljö 
erbjuder Storan det bästa av 
 Östergötlands regionala matkultur.

 Welcome to trendy but cosy Storan 
restaurant, which offers the best of our 
regional food culture in Östergötland.

Johannes Kök
Apotekaregatan 14

 Johannes Kök är en restaurang för 
köttälskare med kött av högsta kvalité. 
Rätterna som serveras talar för sig 
 själva. Tidlösa klassiker. 

 Johannes kök is a restaurant for 
guests that adores high quality meats. 
The courses speak for themselves, 
timeless classics.

Stiftsgården Vårdnäs
Brokind, 590 45 Brokind

Tel +46 13-36 85 00

 Mattraditionen hos oss är djupt 
rotad i det klassiska svenska köket. 
Med en hel del djärva språng ut i hela 
världens olika kök.

 Our food tradition is deeply rooted 
in classic Swedish cooking. But with 
quite a few daring leaps into the cuisi-
nes of the world.

Chocolat
Storgatan 54

 Chocolaterie, café och butik. Vi 
serverar bland annat varm choklad, 
scones och chokladbakverk. 
Chokladprovningar.

 Chocolaterie, café and shop. Hot 
chocolate, scones, chocolate pastries. 
Chocolate tastings.

Ammos Café och Crêperi
Platensgatan 5

Tel +46 72-322 96 76

 Ammos Café och Crêperi är som en 
liten kaffebar som även serverar lite 
matigt i form av salta och söta crêpes 
samtidigt som du tar din kaffe.

 Ammos cafe and Crêperi – a small 
coffee bar that also serves savory and 
sweet crepes. 

Babettes Kafferi
Stora Badstugatan 4

Tel +46 13-12 55 00

 Babettes kafferi, ett kulturcafé i 
Linköping. En levande mötesplats med 
kultur och fantastiskt kaffe.

 A cultural café in Linköping. A 
meeting place with culture and fan-
tastic coffee.

Vi har så mycket mer att erbjuda, ett större 
utbud hittar du på visitlinkoping.se 
We have so much more to offer! Go to 
visitlinkoping.se for even more options.
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Upptäck Linköping! Välkommen till en stad som gör dig rik på upple-
velser och känsla. På den vackra Östgötaslätten ligger Sveriges femte 
största kommun, Linköping. Här finns mycket att se och göra året runt. 
Flygvapenmuseum, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Kinda kanal och 
Bergs slussar är bara några exempel på stadens alla sevärdheter. Vill du 
njuta av naturen eller är du sugen på ett pulserande stadsliv? Du behöver 
inte välja.  Linköping har både en fantastisk landsbygd med slättmark, sjöar 
och  kanaler samt en levande stad med ett rikt kultur- och nöjesliv. Själva 
 charmen sitter i storleken. Stor nog att ha det mesta, liten nog att ha allt 
nära. Linköping är helt enkelt en liten storstad. 

!
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Discover Linköping – Sweden’s fifth-largest city. Linköping, is located 
on the stunning Östgöta Plains in the province of Östergötland. There’s a 
lot to see and do here year round! Are you itching to dive into the heat 
of city life, or is a relaxing country jaunt more to your taste? You don’t 
have to choose – all the culture and entertainment of Linköping is just 
minutes away from our amazing countryside of plains, lakes and canals. 
Go on a boat ride, wander the Östgöta Trail, go to the theater or have a 
bite to eat at one of the city’s many restaurants. The charm is in the size 
– Big enough to have most everything, small enough to have it all close at 
hand.  Linköping is quite simply a little big city. It makes life refreshingly 
easy and enjoyable. 

Vi har så mycket mer att erbjuda, fler hotell hittar du på visitlinkoping.se
We have so much more to offer! Go to visitlinkoping.se for even more options.
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Bergs slussar, Göta kanal

Ligger vid sjön Roxens västra strand, 

ca 10 km norr om Linköping.  

Skyltat från E4, avfart 112

www.gotakanal.se/sv/Gotakanal/ 

Sevardheter1/Bergs-slussar/ 

 Bergs slussar är Göta kanals mest 
besökta område och en fantastisk upp-
levelse som lockar tusentals åskådare 
varje år. Här ligger kanalens berömda 
slusstrappa med sju slussar som lyfter 
båtarna över 18 meter över sjön Roxen. 
Besökarna lockas hit för att se på sluss-
ningens skådespel, åka dagliga kryss-
ningar med passagerarbåtarna M/S 
Wasa Lejon och M/S Ceres och upp-
leva vacker kanalmiljö. I området finns 
restauranger, caféer, minigolf, vand-
rarhem, cykeluthyrning, och är det 
badväder finns badplatsen Bergsbadet 
i Roxen.  
 
 

 Berg locks, the Göta 

Canal
The Berg locks are the most popular 
attraction on the Göta Canal, with 
thousands of visitors each year. The 
seven locks lift boats more than 18 
meters above Lake Roxen. Visitors love 
to come and watch the spectacle of 
lockage, cruise on the M/S Wasa Lejon 
and M/S Ceres and enjoy the sights. 
Not to mention the restaurants, cafes, 
miniature golf course, bike rentals, 
and on hot days the Bergsbadet swim-
ming area in Roxen.

G
Linköpings Domkyrka

S:t Persgatan

Tel +46 13-20 50 60

www.linkopingsdomkyrka.se  
 

 De höga ljusa valven och en känsla 
av rymd möter besökaren i en av 
 Nordens största katedraler. Linköpings 
Domkyrka är Sveriges bäst bevarade 
medeltida katedral och här finns 
mycket att upptäcka; de gotiska 
blindarkaderna med sina märkliga 
stenfigurer, Golgata – glasskulpturen 
från Orrefors,  Maria som brer ut sin 
mantel av blommor över oss från ett av 
fönstren.

 Linköping Cathedral
Sweden’s best-preserved medieval 
 cathedral boasts impressive blind arca-
des, an elegant glass sculpture from 
Orrefors and beautiful stained glass.

H
Östergötlands 

länsmuseum
Raoul Wallenbergs plats

Tel +46 13-23 03 00

www.ostergotlandslansmuseum.se 

 Inrymt i ett vackert funkishus från 
1939 hittar du Östergötlands länsmu-
seum. Historia, permanenta och till-
fälliga utställningar från dåtid och 
 samtid lockar. Här finns också en 
 välsorterad butik och Hagdahls Kök, 
en restaurang med namn från den 
 berömde läkaren och kokboksförfat-
tare, Charles Emil Hagdahl, född och 
uppvuxen i Linköping på 1800-talet.  
I samma byggnad som Östergötlands 
länsmuseum finns även Datamuseet 
IT-ceum. 

 Östergötland County 

Museum
Discover the history of Östergötland 
County in this classic functionalist 
building from 1939, which also houses 
a well-stocked shop, an excellent 
 restaurant – Hagdahls Kök – and a 
computer museum called IT-ceum.

I
Ekenäs slott

Tel +46 709-31 55 06

www.ekenasslott.se  

 Mitt i Östergötland hittar du ett av 
Sveriges bäst bevarade renässansslott. 
På Ekenäs anordnas Riddarspel, kon-
serter, spökvandringar, sommarunder-
hållning, julmarknad och annat kul. 
Här finns mycket att välja på: visning 
på slottet, klassresa, aktiviteter för 
grupper och företag eller barnkalas.  
Ekenäs slott erbjuder en speciell upple-
velse för var och en. För dig som vill 
titta på slottet rekommenderar vi de 
guidade visningarna. Här får du upp-
leva arkitektur, inredning, konst och 
möbler från 400 år tillbaka i tiden och 
vem vet – kanske en liten spökhistoria 
också?

 Ekenäs Castle
Sweden’s best-preserved renaissance 
castle, which regularly hosts jousting 
tournaments, concerts, ghost tours, 
summer entertainment, Christmas 
markets and more. Special arrang-

ements for school classes, children’s 
parties, company outings and other 
groups. Take a guided tour and disco-
ver the architecture, interiors, art and 
furniture of four centuries ago – and 
maybe a ghost story or two!
Vreta Kloster church and convent
One of Sweden’s most interesting med-
ieval buildings, built as a royal church 
in the early 12th century. The three-
naved church has a sturdy western 
 tower and several chapels along the 
south wall. In 1120 Sweden’s first 
 convent was founded here, Vreta 
 Kloster. The remains of its church are 
a popular attraction.

J
Vreta kloster kyrka och 

kloster
Ljungsbro

www.vretaklosterturism.se 

 Kyrkan är en av vårt lands mest 
 intressanta medeltida byggnader och 
uppfördes av den Stenkilska ätten som 
kungskyrka i början av 1100-talet. Den 
är treskeppig med ett kraftigt torn i 
väster och flera gravkor längs södra 
sidan. På 1120-talet donerade kung 
Inge den äldre marken vid Vreta till ett 
kloster, det första i Sverige. Vreta klos-
ter grundades som ett benediktinskt 
nunnekloster förlagt till nuvarande 
Vreta klosters socken och församling i 
Östergötland. Idag återstår en delvis 
rekonstruerad ruin och klosterkyrkan, 
Vreta klosters kyrka. 
 
 
 

 Vreta Kloster church and 

convent
One of Sweden’s most interesting med-
ieval buildings, built as a royal church 
in the early 12th century. The three-
naved church has a sturdy western 
 tower and several chapels along the 
south wall. In 1120 Sweden’s first 
 convent was founded here, Vreta 
 Kloster. The remains of its church are 
a popular attraction.

K
Linköpings Slotts- och 

Domkyrkomuseum
Borggården

Tel +46 13-12 23 80

www.lsdm.se  

 Linköpings Slotts- och Domkyrko-
museum är ett spännande medeltids-
museum mitt i centrala Linköping.  
Här kan du se det gömda biskopstor-
net från 1200-talet och Domkyrkans 
unika skatter. Museet beskriver även 
slottets och domkyrkans utveckling 
från 1100-talet fram till renässansen. 
Museet är inrymt i Linköpings slott, 
vilket från början uppfördes som 
 biskopsgård, vars äldsta delar är från 
sent 1100-tal. 

 

 Linköping Castle and 

 Cathedral Museum
Linköping Castle and Cathedral 
 Museum is a wealth of history right in 
the middle of town. See the hidden 
13th-century bishop’s tower and the 
cathedral’s treasures, and learn the 
history of the castle and the cathedral. 
The museum is inside Linköping 
 Castle, built as a bishop’s palace in the 
12th century. 

Vi har så mycket mer att erbjuda, fler besöksmål hittar du på visitlinkoping.se
We have so much more to offer! Go to visitlinkoping.se for even more options.
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Linköpings Turistbyrå
Besöksadress: Storgatan 15 (S:t 
Larsparken)
Tel: +46 (0)13- 130 00 70
info@vistlinkoping.se
Öppettider:
Måndag – Fredag 10-18,   
lunchstängt 13.30-14.30
Lördag: 10-16
Söndag: 12-16

Kollektivtrafik
Östgötatrafiken, tel: +46 771 21 10 10
Köp din biljett i förväg via ett försälj-
ningsombud, Quickomat eller 
mobil  telefon.
Resecentrum, Järnvägsgatan
Här stannar de flesta bussar, pendeltåg 
och fjärrtåg

Telefonnummer
SOS 112
Polisen i Linköping: 114 114
Sjukvårdsupplysningen:1177
Nummerupplysningen: 118 18
Riktnummer: 013
Landsnummer: +46

Taxi
Taxibil Östergötland

Tel: +46 13 14 60 00
Web: www.taxibil.se
Taxikurir i Linköping

Tel: +46 13 15 00 00
Web: www.taxikurir.se
Taxi 10 10 00
Tel:+46 13 10 10 10
Taxibolaget Linköping

Tel: +46 13 30 30 30
Växelkontor/Exchange Office

FOREX Bank
Adress: Storgatan 32
Telefon: 0200-22 22 20
Internet: www.forex.se

 

Linköping Tourist office
Visiting address: Storgatan 15 (S:t 
Larsparken)
Tel: +46 (0)13- 130 00 70
info@vistlinkoping.se
Opening hours:
Monday-Friday: 10-18, Closed for 
Lunch 13.30-14.30
Saturday: 10-16
Sunday: 12-16

Public transport
Östgötatrafiken, tel: +46 771 21 10 10
Buy your ticket in advance via a sales 
agent, Quickomat or mobile phone.
Resecentrum, Järnvägsgatan
Most buses, commuter trains and long-
distance trains stop here.

Telephone numbers
Emergency: 112
Police: 114 114
Medical advice (open 24 hrs):1177
Telephone inquiry: 118 228
Area Code: 013
Contry Code: +46

Biluthyrning/Car Rental
Avis

Linköping City Airport, Vigfastgatan 5
Phone: +46 (0)13-31 34 45
Europcar

Linköping City Airport,  
Roxtorpsgatan 2-8
Phone: + 46 (0)13- 10 04 80
Hertz Biluthyrning

Vigfastgatan 1
Phone: +46 (0)13-20 35 26

 

Apotek/Pharmacy
Stora Torget, 582 19 Linköping

Alkagatan G4

Alvastragatan F5

Alvgatan H5

Anders Ljungstedts 
gata I4

Apelgatan F5

Apotekaregatan H5

Arbetaregatan I5 I6

Artistgatan G4 G5

Atlasgatan I6

Augustbergsg I5 I6

Axgränd I5

Badhusgatan H5

Baldersgatan I6

Banérgatan G4

Bangårdsgatan G4

Barfotegatan G5

Barhällsgatan F4

Barnhemsgatan G5

Barrgatan F5

Bastuplan H5

Bergdalsgatan H6 I6

Bergsvägen F4

Berzeliigatan G4

Bielkegatan H4

Birgittagatan G4

Bjälbogatan F5

Björkgatan H6

Björngatan I4

Blomgatan F4

Blåklintsgatan F6

Bobergsgatan F5

Bockhornsvägen I6

Bokhållaregatan H5

Bondegatan I6

Borggårdsgatan G5

Borgmästaregatan H5

Brandmannagatan 
 H5 I5

Brogatan I4

Brokindsleden I6

Brunnsgatan G5

Buntmakaregränd F6

Bäckgatan H6

Curmansgatan I6

Dalgatan F4 F5

Danmarksgatan F4 G4

Djurgårdsgatan G6

Domkyrkogatan H5

Drabantgatan G6

Drottningbron H5 I5

Drottninggatan G5 H5

Eddagatan I6

Egnahemsgatan F5

Ekhultsgatan H6

Ekkällegatan H6

Eklyckegatan H6

Eklövsgatan I6

Elsa Brändströms gata 
 G5

Emriks gata H6

Engelbrektsgatan H4

Engelbrektsplan H4

Falkgatan F4

Fanjunkaregatan F6

Folkungagatan F5 G5

Frejagatan I6

Fridsbergsgatan F5

Fridtunagatan G6

Furirgatan G6

Furugatan H6

Färgaregatan I6

Föreningsgatan G6

Gamla Norrköpings-
vägen  

 I4 I5

Gamla Tannefors - 
vägen I5

Garvaregatan I5 I6

Gasverksgränd H4 H5

Gesällgatan F4

Gjuterigatan H4

Grangatan H6

Grenadjärgatan F4

Gripgatan I5

Gråbrödragatan G4 G5

Gränden Duvan H5

Gröngatan G5

Guldsmedsgränd H5

Gumpekullabron H4

Gumpekullavägen I4

Gustav Adolfsgatan G4

Gärdegatan F5

Göran Dyks gata H5

Götgatan G4

Hagalundsvägen I5

Hagdalsgatan G6

Hagmarksgatan F4 F5

Hamngatan H5 H6

Hantverkaregatan H5

Havregatan I5

Heimdalsgatan I6

Hejdegatan I6

Hertig Karlsgatan G4  

 H4

Hjälmgatan F4

Hjälmsätersgatan F4

Hospitalsgränd H5

Hospitalstorget H5

Humlegatan I5

Hunnebergsgatan G5

Hälsovägen G6

Hästskogatan I5

Högalidsgatan H6

Högatan I5

Hökaregatan F5

Industrigatan G4

Isafjördursgatan G4

Isidor Kjellbergs  
gränd H5

Joensuugatan G4

Junkersgatan G5

Järntorget G5

Järnvägsavenyn H4

Järnvägsgatan H4

Kagagatan F4

Kamplyckegatan F5

Kanbergsgatan G5

Kapellplan G6

Kaptensgatan G6

Karl Dahlgrensg G6

Karlsrogatan F5 F6

Kaserngatan G5 G6

Kettilsgatan G4

Kindagatan F5

Klarbärsgatan F5 F6

Klostergatan H4 H5

Klövergatan I5

Kolonigatan F5

Konsistoriegatan G4  

 G5

Konvaljegatan F6

Korngatan I5

Korpralsgatan G6

Kristinagatan G4

Kristinebergsgatan I6

Kryddbodtorget F6

Kullagatan H5

Kungsberget I5

Kungsbergsgatan I5

Kungsgatan H5

Källådersgatan I5

Köpmansgränd H5

Ladugatan I5

Lasarettsgatan G6 H6

Lektorsgatan F5 G5

Liegatan I5

Lilla Torget H5

Lillgatan I6

Lindengatan I5

Lindesbergsgatan I5 I6

Lindesbergsgränd I5

Linggatan G4

Linnégatan H5

Loftgatan I5

Lysingsgatan F5

Lärkgatan F4

Lärlingsgatan F4

Läroverksgatan G5 H5

Magasinsgränd H5

Magasinstorget H5

Magnegatan I6

Majgatan F6

Malmslättsvägen F5

Mellangatan G4

Musketörsgatan H6

Mörnersgatan H5

Nattstuvugatan I6

Norgegatan G4

Norrköpingsvägen I4

Norrsvängen F5

Nya Tanneforsvägen I5
Nygatan H5

Näckgränd I6

Olof Palmes plats G5

Olstorpsgatan I6

Ombergsgatan F5

Onkel Adamsgatan F5 

G5

Opphemsgatan F5

Orrgatan F4

Ottargatan I4

Oxgränd G5

Parkgatan F5

Platensgatan G4 H5

Ploggatan I5

Plommongatan F6

Pumpgatan I6

Rekrytgatan G6

Repslagaregatan H5

Ringgatan I6

Risbrinksgatan I6

Rondgatan H6

Rosengatan H6

Roskildegatan F4

Runstensgatan H4

Ryddalsgatan F5

Rådmansgatan F6

Råtorpsgatan I5

Sandbäcksgatan H6

Sandgatan F5

Sandgårdsgatan I6

Sankt Korsgatan G5

Sankt Larsgatan H4  

 H5 H6

Sankt Persgatan G5

Sjukhusvägen H6

Skedagatan F4 F5

Skepparegatan H6 I6

Skogsfridsgatan F6

Skolgatan F5

Skomakaregatan F4

Skräddaregatan F4

Skyttegatan G6

Skärkindsgatan F5

Skördegatan I5

Slussgatan I6

Slåttergatan I5

Slöjdgatan F4 G4

Smedjegatan F4 F5

Snickaregatan H5

Solrosgatan F6

Sparregatan H4

Stallgatan I5

Stapelgatan I5

Stenbrötsgatan F5

Stengatan G6

Steningeviadukten G4

Stensättaregatan F4

Stigbergsgatan H6

Stora Badstugatan H5

Stora torget H5

Storgatan G5 H5

Strandgatan H5

Strömgatan I6

Sturegatan H4

Stureplan G4 H4

Stångebro H5

Svangatan I5 I6

Svarvaregatan F4

Sveagatan G4

Sydsvängen F5

Syréngatan F5

Södra Oskarsgatan H4

Södra Stånggatan H4

Södra vägen H6

Tage Danielssons  
plats G4

Tanneforsgatan H5

Teatergatan G5 H5

Tegelbruksgatan I6

Timmermansgatan G4

Tomtebogatan I4

Torggatan H5

Torkelbergsgatan H6

Tornhagsvägen F4

Trumslagaregatan F6  

 G6

Trädgårdsgatan G5 H5

Trädgårdstorget H5

Tränggatan G6

Tullbron H5 I5

Tullgränd H4

Tuppgränd F4

Tönsbergsgatan G4

Ullevigatan G4

Ulvåsavägen F5

Valhallagatan I6

Valkebogatan F5

Vallavägen F6

Vallgatan G4

Vallmogatan F5 F6

Vasavägen G4 H4

Vattengatan H5

Wernersgatan F6

Westmansgatan F6

Vetegatan I5

Vickergatan F6

Videgatan F5

Vifolkagatan F5

Vigfastgatan I4

Villagatan I6

Violgatan F6

Vretagatan F4

Vårdkasvägen I6

Väbelgatan G6

Väringagatan I4

Västanågatan F5 G5

Västra Strand- 
promenaden I5 I6

Västra vägen G5

Ydregatan F5

Ymergatan I6

Åbylundsgatan F4

Åbylundstigen F4

Ådalagatan H5 I5

Ågatan G5 H5

Åkersbergsgatan I5 I6

Åsbjörnsgatan I4

Åsgatan G5 G6

Änggatan H6

Örngatan F4

Östgötagatan G4 G5

Östra Strand- 
promenaden I5 I6

Överstegatan G6

GATUREGISTER / STREET INDEX 

Centrala Linköping / Linköping city center

koordinaterna / coordinates F-I, 4-6 (se andra sidan / turn page)
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Vi har så mycket mer att erbjuda, mer information hittar du på visitlinkoping.se
We have so much more to offer! Go to visitlinkoping.se for even more options.
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