
Dam-EM, succé och folkhälsofrämjande folkfest
Det råder fotbollsfeber i Linköping som är en av värdstäderna för UEFA Dam-EM. Med rekord i antal sålda biljetter och med flera
miljoner tv-tittare kan damernas EM i fotboll 2013 inte beskrivas som annat än en publiksuccé.  För kommunen, som byggt en
helt ny arena inför evenemanget, är det inte bara en idrottsfest utan en långsiktig satsning på folkhälsan.

Som en av arrangörsstäderna hoppas Linköpings kommun att fotbollsfesten håller i sig och att mästerskapet kan inspirera fler unga tjejer och
killar att börja idrotta.

– Självklart hoppas vi att kommuninvånarna känner stolthet över att vara en del av denna succé. Vi ser också mästerskapet som en viktig del i
en större satsning på folkhälsan. Att arrangera Dam-EM är en av många aktiviteter för att långsiktigt främja en sundare livsstil, säger Karin
Semberg, kultur- och fritidschef på Linköpings kommun.

En frisk kommun
Linköping är en av landets mest expansiva kommuner som sedan länge präglas av stabilitet, långsiktighet och välmående. Men som i övriga
delar av landet är skillnaderna mellan samhällsskikten stor när det gäller folkhälsa.

– Folkhälsostatistik visar att personer med kort utbildning och lägre inkomst har en mer stillasittande fritid än personer med längre utbildning
och högre inkomst. Det här är någonting som vi inom kommunen vill förändra, säger Carina Boberg, kommunalråd Idrott och Kultur.

Fotboll – en sport över gränserna
Fotboll är en sport som spelas i stora delar av världen och som intresserar människor från alla samhällsklasser. I Linköping finns det ett
framgångsrikt damfotbollslag, LFC. Genom att bygga den nya Linköping Arena, visar kommunen att man satsar på fotbollen.

– Dam-EM och den nya arenan kommer med all säkerhet att locka flickor och unga tjejer att börja spela fotboll. Men vi jobbar också för att
stimulera såväl pojkar som vuxna att upptäcka glädjen i fotboll och idrott, säger Carina Boberg.

Svensk seger i Golf-EM för flickor
Samtidigt med dam-EM i fotboll har golf-EM för flickor spelats i Linköping. Tävlingen avslutades i lördags där 114 flickor från 19 länder deltog
och de svenska tjejerna tog hem EM-guld.

– När Dam-EM i fotboll summeras, och våra svenska damer förhoppningsvis fått lyfta bucklan mot skyn, är vi övertygade om att
mästerskapet kommer att ha haft många positiva effekter i vår kommun, avslutar Carina Boberg.
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Linköping har 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer,
utvecklas och attraherar nya invånare. Linköping har ett stort universitet och vi är Sveriges flyghuvudstad.


