
EKHOLMEN 
 
KORTA FAKTA: Ekholmen ligger i södra utkanten av staden och utbyggnaden påbörjades omkring år 
1960 med småhusområdet i Fredriksberg. Den stora utbyggnaden av flerbostadshus påbörjades i slutet av 
1960-talet och avslutades 1974. Därefter producerades till största delen småhus med äganderätt och 
omkring 1980 var stadsdelen i stort sett färdigbyggd. I kvarteret Räknestickan färdigställdes dock ca 100 
hyreslägenheter under år 1983. En mindre komplettering med bostäder vid Blästad gård färdigställdes 
under 1991. Stadsdelen har stora grönområden, varav det största med bl.a. fotbollsplaner finns nära 
centrum. Invånarna har också nära till Vidingsjö motionscentrum.  
 
Bebyggelsen består till cirka två tredjedelar av flerbostadshus. Antalet bostäder i flerbostadshus och 
småhus vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
År 1960 var folkmängden 119 personer. År 1980 var den som störst med 7 177 personer. Därefter har en 
utglesning ägt rum. Befolkningen vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan. 
 
Huvuddelen av arbetstillfällena finns inom vård och omsorg samt utbildning och handel.  
 
SERVICE: Blästadsskolan har utbildning från förskoleklass t.o.m. år 6. På skolan finns även en 
grundsärskola, år 1-6, samt hörselklasser år F-6, för barn med hörselproblematik från Östergötlands län. 
Blästadsskolan har också ett flertal fritidshem. Fredriksbergsskolan erbjuder utbildning från förskoleklass 
t.o.m. år 6 samt RH-verksamhet, dvs klasser för elever med funktionshinder med upptagningsområde 
Östergötlands län. Dessutom har Fredriksbergsskolan två internationella klasser, där nyanlända barn i 
åldrarna 6 -12 år får grundläggande svenskundervisning. Båda skolorna erbjuder skolbarnsomsorg. 
Ekholmsskolan har grundskola år 7-9 , grundsärskola 7-9, grupp för rörelsehindrade elever samt grupp för 
elever med autismspektrumtillstånd. Inom stadsdelen finns 6 förskolor och et familjedaghem. Två av 
förskolorna är mottagande förskolor för barn som har hörselskada eller dövhet. Vidare finns det ett 
fritidshem med verksamhet riktad mot barn 10-12 år.  
 
I Ekholmens vårdcentral finns även en familjecentral med barnavårdscentral, öppen förskola för barn i 
åldrarna 0-5 år samt Råd & Stöd. 
 
Servicelägenheter för pensionärer samt vårdbostäder finns. Antal lägenheter för vård- och serviceboende 
framgår av tabellsidan. Ekholmens vårdcentral, som betjänar området Ekholmen, Hjulsbro, Ullstämma, 
Sturefors, Bestorp, Hackefors och Brokind med omgivande landsbygd, finns invid Blästadsskolan. 
Därutöver finns ett sjukhem i Åleryd.  
 
Ekholmen har en väl utvecklad service med ett större stadsdelscentrum. Där finns folktandvård samt 
vårdcentral med bla distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar och barnavårdscentral. I 
stadsdelscentrum finns också apotek, systembolag, postservice och dagligvarubutiker. En fritidsgård samt 
biblioteksfilial finns inom stadsdelen. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING: Fjärrvärme är utbyggt i hela området. Utsikt Bredbands fibernät är utbyggt 
i området.  ADSL kan erbjudas till företag i området.  
 
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING: Efter att ett positivt planbesked givits Riksbyggen 
har ett planprogramsarbete inletts för att se över möjligheten att komplettera med bostäder inom 
flerbostadsområdet mellan Ålerydsvägen, Järdalavägen och Ekholmsvägen genom både till- och 
nybyggnad. Syftet med programmet, vid sidan av att undersöka möjligheterna att komplettera området 
med ett större antal bostäder, är att utreda konsekvenser och föreslå åtgärder för att tillgodose behovet av 
kommunal service, såsom skola. Syftet med programmet är även att se över områdets trafikstruktur och 
parkering samt ta fram strategier för omfattning och placering av ny bebyggelse.  



 
Kontoret bedömer att ett detaljplanearbete för en mindre del av planprogrammet kan fortlöpa parallellt 
med programarbetet och därmed möjliggöra en snabbare utbyggnad av en första etapp. Än så länge är 
arbetet i ett tidigt skede och den geografiska avgränsningen endast ungefärlig.  
 
En planprövning av Rökmolnet 104 m.fl. ligger nu vilande. Syftet med detaljplanen är att justera planen 
efter befintlig bebyggelse för att möjliggöra bygglovsprövning av uterum etc. Samråd har ej genomförts. 
 
 
 
 
 
 
 
 


