
.  

EKEBACKEN BOSTADSOMRÅDE 

Kvarteren Ladusvalan, Hussvalan och Backsvalan, Ekebacksvägen 

Utmed Ekebacksvägen finns kedjehus med likartad 
karaktär, vilka byggdes på 80-talet. De består av ett 
och ett halvt plan och har komplementbyggnader med 
liknande byggnadsutformning. Huvudbyggnaderna har 
sadeltak beklädda med betongpannor och 
fasadmaterial av tegel. Totalt finns det 18 kedjehus på 
Ekebacksvägen. Kvarteten Hussvalan, Ladusvalan och 
Backsvalan består av sex hus vardera, vilka samtliga 
är sammanbyggda i par.   

På Fågelsångsvägen återfinns välbevarade villor 
uppförda på 70-talet. De har fasad i tegel, somliga med 
halvvåningar i stående träpanel i mörk kulör. Fönster 
med en luft eller två luft förekommer. Majoriteten av 
villorna har sadeltak, dock förekommer även brutna 
tak. Samtliga husens tak täcks av betongpannor. 

Gulmesen 1-6, Fågelsångsvägen 

Villa med två våningar uppförd under 40-talets andra 
hälft. Fasadmaterialet består av stående träpanel i gul 
kulör. Huset har sadeltak, vilket är beklätt med 
betongpannor, samt en takkupa med tillhörande 
fönster med tre luft . Övriga fönster har två luft och är 
symmetriskt placerade på fasaden. Byggnaden 
innehar källare.   

 Hångers 3:3, Rödhakevägen 11 

Spillkråkan 3, Blåhakevägen 5. Fasad mot nordväst 

Grupp med kedjehus som uppfördes i mitten av 80-talet. Husen har två plan och liknande 
karaktär. Fasadmaterialet är stående träpanel i kulörerna gult och rött. Fönstren är 
symmetriskt placerade på fasaden och är av enluftstyp. Husen har pulpettak, vilket täcks av 
betongpannor. 

Situationsplan för kvarteret Lövsångaren, lokaliserat i 
Ekebackens östra del. 

Kvarteret Blåhaken och Tofsmesen , Tofsmesvägen och Gärdsmygen 

Spillkråkan 3, Blåhakevägen 5. Näktergalen, Trastvägen 3 

Tvåplansvilla på Blåhakevägen, uppförd på slutet av 70-talet, efter ritningar utförda av Hans Petersson, 
AB Rottne Hus.Villan har fasadtegel och enluftsfönster. På ovanvåningen finns ett stort fönsterparti 
bestående av en grupp av enluftsfönster Huset har ett tak av mansardtyp som täcks av betongpannor. Till 
byggnaden hör även en balkong med garage i bottenvåning. Trädgården är lummig med mycket 
växtlighet.  

Stor bostadsbyggnad med två våningar som 
uppfördes omkring år 1910. Byggnaden är 
påkostad med kolonner och taket består av 
betongplattor i röd kulör. Fönstren är spröjsade och 
i olika storlekar. Trädgården, som är stor och 
lummig, kantas av en stenmur.  

Ekebacken 
 
Bostadsområdet Ekebacken domineras av bostäder uppförda 
under 1970-talet och 1980-talet. Området består övervägande 
av villabebyggelse, dock förekommer även flerfamiljshus. I 
södra delen av Ekebacken, exempelvis utmed Pilfinksvägen, 
finns bostäder av varierande karaktär från 80-talet. Kvarteret 
Blåhaken och Tofsmesen är exempel på ett bostadskvarter 
med uppförda bostäder med liknande karaktär där majoriteten 
är välbevarade.  
 
Bebyggelsen i Ekebacken har vuxit fram under en relativt kort 
tidsperiod, då näst intill all bebyggelse i området uppkom 
under under 70- och 80-talet. Undantaget utgörs av två 
byggnader som uppfördes under början av 1900-talet, samt 
enstaka byggnader från 30-talet 40-talet, 50-talet samt 90-
talet. Flertalet byggnader i området är välbevarade och är av 
tidstypisk karaktär, vilket renderar dem ett kulturskydd. 
 
I Ekebackens östra del är kvarteret Lövsångaren lokaliserat, 
vilket är ett exempel på en av de många kvarter från 70-talet 
som återfinns i området. 
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