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Lidköpings kommun växte med 347 
nya invånare under 2014. Något som 
är extremt glädjande, sett till visionen 
om att vi ska vara 45 000 invånare år 
2030.
 Men varför ska en kommun växa? 
Det handlar helt enkelt om att vi mås-
te bli fler som delar på kostnaderna för 
välfärden – och det är kostnader som 
ökar kraftigt de kommande åren. Det 
gäller inte minst äldreomsorgen, då 
dagens nyblivna pensionärer, fyrtio- 
talisterna, är en mycket stor grupp. 
Om femton år beräknas antalet invå-
nare i åldrarna 65 och uppåt vara dub-
belt så många som idag.
 Hur påverkar då detta AB Bostäder? 
I dagsläget har vi bara ett fåtal lediga 
lägenheter att erbjuda och antalet 
uppsägningar fortsätter minska. Kö-
tiden för en ny bostad är nästan över-
allt längre än ett år, i vissa fall bort-
emot fem år. Och så ser det ut hos de 
flesta av stadens fastighetsägare. För 
att Lidköpings kommun ska kunna 
få fler invånare måste det alltså till-
komma nya bostäder – och vi är ett av 

verktygen för att uppnå detta.
 Nya boenden kan tillföras på olika 
sätt – genom nybyggnad, ombygg-
nad eller tillbyggnad. Förtätning av 
befintliga områden är alltid att före-
dra eftersom vatten, avlopp, el och 
fjärrvärme redan finns i närheten. I 
nuläget planerar vi till exempel för 
nya lägenheter i Kv Tusenfotingen 2 
och Kv Lidåker 1:4 i form av höghus. 
 Det är vår ambition att som en le-
dande aktör på Lidköpings bostads-
marknad fortsätta att tillföra nya bo-
städer inom kommunens gränser. 
Några av er kommer alltså att ”drab-
bas” av nya byggnader i er omedel-
bara närhet. En samhällsekonomisk 
effektiv förtätning kräver helt enkelt 
att vi alla delar med oss av våra priva-
ta zoner och accepterar att bo lite när-
mare varandra. Jag hoppas därför på 
er förståelse för det nödvändiga – och 
på en generös attityd gentemot kom-
mande nya grannar.
På återhörande!

Per Alexanderson, VD.

DET ÄR TRÅNGT 
I LIDKÖPING!
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BRANDVARNARE OCH 
PULVERSLÄCKARE  
– EN HET FRÅGA
vid brand handlar det bara om minuter 
innan rök och gaser gör dig medvetslös. 
Därför är det viktigt att bli uppmärksam-
mad på branden så fort som möjligt. En 
fungerande brandvarnare väcker dig om 
du sover och du kan ta dig ur lägenhe-
ten – och rädda ditt eget och andras liv. 
 Vi har utrustat varje lägenhet med 
brandvarnare, som ska finnas kvar i lä-
genheten om du flyttar. 

Som hyresgäst är det viktigt att sköta 
sitt eget systematiska brandskyddsarbete. 
Detta gör du genom att regelbundet kolla 
 att brandvarnaren finns på plats, och att 
prova att den fungerar. Gör den inte det 
ska du kontakta din kvartersvärd som då 
ser till att du får en ny varnare uppsatt, 
berättar Jimmy Andrén, driftchef på AB 
Bostäder.

Pulversläckare vid tvättstugan
Från årsskiftet finns det pulversläckare  
i alla gemensamma tvättstugor. Släckarna 
är placerade utanför för att det ska gå att 
komma åt dem även om tvättstugan är 
bokad. Pulversläckarna servas kontinu-
erligt av AB Bostäder.

– Är du osäker på var närmaste släckare 
är placerad visar kvartersvärden gärna  
var den finns, avslutar Jimmy Andrén.
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ett gatunamn med historia
STAKEGATAN

Sittjandes skitande  
fick jag ditt brev
Ju mera jag läste ju mera det drev
Marken var bar  
och det fanns intet löv
Därför tog jag ditt brev  
och tårckad min röv

många av lid-
köpings gator 
har namn vars 
ursprung är lätt-
begripliga. Men 
det finns också       
.gator som fått 

namn av personer som idag är mer eller 
mindre bortglömda. En av dem är Sta-
kegatan, som har sitt upphov i en verk-
ligt färgstark karaktär.

Stakegatan ligger i Gamla stan, åt 
Kinnekulle till – och så ska det vara. 
Gatan är nämligen uppkallad efter en 
av Kinnekulles storheter, krigaren och 
landshövdingen Harald Stake till Hön-
säter. Hela sitt liv deltog han i olika fält-
tåg. Han hade varit i holländsk krigs-
tjänst, fört befäl i trettioåriga kriget och 
slagits mot dansken i tre krig. Han lär 
också, med fara för sitt eget liv, ha räd-
dat Gustav II Adolf undan en säker död 
vid Breitenfeld. Genom sin militära  
duglighet uppskattades han av de styran- 

de och blev utnämnd till friherre, gene-
ral, riksråd och även till landshövding 
över både Skaraborgs och Bohus län.

Mest berömd är Harald Stake kanske 
för sin tappra insats när Bohus fästning 
belägrades av danskarna 1676. Danskar-
na ville ta tillbaka de landskap de förlo-
rat vid Roskildefreden 1658. Föll Bohus 
skulle danska trupper invadera både 
Bohuslän och Västergötland med mord 
och brand som följd.

Harald Stake hade dock bestämt sig 
för att Bohus skulle förbli svenskt och 
deltog därför aktivt i striderna, trots att 
han då var hela 78 år gammal – en syn-
nerligen aktningsvärd ålder vid den ti-
den – och lär ha fått lyftas upp på sin 
häst med svärdet i handen. Det hela slu-
tade lyckligt och han kunde visa dans-
ken att andan från trettioåriga kriget 
och tåget över Bälten levde kvar.

Stakes motståndare vid Bohus hette 
Gyldenlöve. Under belägringen skriver 
denne ett brev till den svenska befäl-

havaren med krav på omedelbar kapi-
tulation. Mäkta förgrymmad griper då 
Stake pennan och skickar med ilbud föl-
jande dikt som svar:

Stake var alltså kanske varken diplo-
mat eller poet, men dikten uppskattades 
av hans soldater. Belägringen misslycka-
des, en dansk invasion i Västsverige för-
hindrades och det var i hög grad Stakes 
förtjänst. Stakegatan är alltså en påmin-
nelse om den svenska stormaktstiden 
och en av dess mest färgstarka gestalter. 
På Österplana gamla kyrkogård finns 
sedan 1971 en minnessten över Harald 
Stake.

Kinnekulles store krigare, 
landshövding Harald Stake. 
(Nationalmuseum, okänd 
konstnär).

Tack till textens upphovsman, Tore Hartung. Är du intresserad av Lidköpings historia finns mycket intressant att läsa på Tores hemsida www.torehartung.se!

Stakegatan 12

Stakegatan 19

Stakegatan 3
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Snart är sommaren här och när det blir varmare vill allt fler 
äta, leka och umgås utomhus. Passa på att njuta av sol och 
värme – men ta samtidigt hänsyn till dina grannar!

•  Grilla med omtanke och hänsyn. Att grilla på balkongen och uteplatsen  
 är okej, men bara om du använder elgrill. Med elgrill slipper både du och  
 grannarna mycket av oset och brandrisken är minimal eftersom det inte  
 finns någon öppen låga.

•  Spela musik, umgås, studsa och lek med hänsyn. Att träffa vänner är trevligt,  
 men tänk på att visa hänsyn till dina grannar. Öppna fönster och vistelse på  
 balkong eller uteplats kan innebära att omgivningen känner sig störd.   
 Likaså lek och stoj vid exempelvis studsmattor.

•  Balkonglådor utan olycksrisk – häng dem på insidan av balkongräcket så de  
 inte ställer till olyckor om de trillar ned. De blir samtidigt lättare att vattna,  
 och dina grannar slipper få vattenspill på sina balkonger eller uteplatser.

•  Eftersom fastighetsägaren alltid har ansvar för säkerheten vid en pool är  
 det bara tillåtet att ha små och grunda uppblåsbara plaskpooler som man  
 tömmer när barnen badat färdigt.  Kontakta kvartersvärden om du är det  
 minsta osäker. 

ENKLA REGLER  
GÖR SOMMAREN NJUTBAR!

skarabygdens trafikskola öppnade på Målaregatan 26 i Lid- 
köping under sommaren 2014. De trivs mycket bra i lokalerna. 

– Vi har ett perfekt läge, säger Jörgen Staberg, som äger tra-
fikskolan tillsammans med sin fru Agnetha.

Trafikskolan erbjuder utbildningar till B-körkort, BE-kör-
kort (tungt släp), mopedkörkort klass AM och klass II samt 
automatlådekörkort. Jörgen berättar att utbildningarna har 
förändrats genom åren:

– I dag handlar det mycket mer om miljö, exempelvis att 
lära sig köra på rätt växel vid rätt tillfälle för att släppa ut så lite 
avgaser som möjligt och spara på bränslet.

Själv trivs han jättebra med jobbet som trafiklärare:
– Vi får träffa många olika typer av människor och ingen 

dag är den andra lik. Dessutom får jag ju jobba med min fru, 
vilket alltid är ett plus! avslutar Jörgen Staberg.

HÖGTRYCK PÅ 
TRAFIKSKOLAN
Det är full rulle på Skarabygdens Trafik-
skola nu under vår och sommar. Många vill 
passa på att ta det efterlängtade körkortet.

Hela personalen på Skarabygdens Trafikskola samlade – fr v Tove Vindrot, 
Jonas Skoog, Jörgen Staberg och Agnetha Staberg 
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På gång nära dig

Elfordon  

I VÅR BILPARK
AB Bostäder värnar om miljön och letar ständigt efter lös-
ningar som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Nyligen har 
vi därför ersatt en bensindriven bil med ett eldrivet skötselfor-
don som går att köra upp till 11 mil mellan laddningarna. Det 
är dessutom kompakt och kommer lättare in på gårdarna för 
diverse uppdrag. Erfarenheterna så här långt är goda, så det 
blir säkert fler eldrivna fordon framöver!

AB Bostäder  
på Fejan!
Nu kan du följa oss på Face-
book – ett bra komplement 
till andra kanaler som telefon, 
e-post, vår hemsida och per-
sonliga kontakter. Gå in och 
”gilla” vår sida för att hålla dig 
uppdaterad på vad som är på 
gång. Då får du veta vad som 
händer i våra områden utan 
att behöva söka informatio-
nen själv. 
    Självklart tar vi också emot 
både ris och ros via Facebook-
sidan – vi tar gärna del av dina 
åsikter. Och kanske har  du nå-
got kul som du vill dela med 
dig av till dina grannar på vår 
sida? Gör ett inlägg direkt!

Relax på Majgården
Nu är om- och tillbyggnadsarbetena på 
äldreboendet Majgården i full gång. De 
boende kommer att få ett eget tränings- 
och relaxrum. I anslutning till detta blir 
det också en egen ”salong” för hår- och 
fotvård. Tillbyggnaden kommer även att 
innehålla fler boenderum, en samlings-
sal, ett gästrum samt större personalytor 
och beräknas vara klar i december.

Stor ROT-renovering klar
Etapp 1–3 av renoveringarna på Hovby- 
och Kvarnegårdsgatan samt Majorsallén 
är nu klara. AB Bostäder vill passa på att 
tacka alla berörda hyresgäster för gott 
samarbete. Etapp 4 kommer att inledas 
under 2016.

Nya fönster och dörrar
Vem vill inte ha nya fina fönster och en 
ny rejäl lägenhetsdörr? På Stakegatan 3 
och 19 ska både fönster och dörrar by-
tas under året, på Stakegatan 12 enbart 
fönstren. De boende på Skaragatan 14, 
16 och 18 kommer att få nya fönster och 
balkongdörrar och på Linjevägen 23 och 
25 ska nya fönster sättas in. På Anna- 

gatan får alla nya lägenhetsdörrar. Arbe- 
tena sätter igång så snart vi fått med- 
givande från berörda hyresgäster.

Värmeåtervinning
Just nu pågår ett spännande projekt 
med värmeåtervinning. Områdena där 
tekniken ska testas är Målaregatan 26-
28 och 40-44, Vallgatan 25, och Majors-
allén 35 samt Kvarnegårdsgatan 19-23. 
Värmen som finns i frånluften återvinns 
genom ett återvinningsbatteri som leds 
från vinden ned till en värmepump via en  
s k brineledning. På så vis kan värme som  
annars skulle gått till spillo tas tillvara.

Säkrare hem med skalskydd
Nio av våra områden ska få nya skal-
skydd, d v s porttelefon, beröringsfria lås 
och elektronisk tvättstugebokning. De 
nya tavlorna möjliggör snabb informa-
tion till de boende vid exempelvis vat-
tenavstängning eller andra insatser. De 
aktuella adresserna är Nicolaigatan, 
Karlagatan, Stake-.
gatan 3, Stakega-
tan 12, Stake-
gatan 17–23,  
Vinbergsgatan 6, 
Magasinsgatan 6, 
Vallgatan 38,  
Linjevägen 23–25 
och Rådagatan 
34–38.

Tack till alla berörda 
hyresgäster för gott 
samarbete!

Malin Gustafsson och Ulrika 
Teodorsson håller AB Bostä-
ders Facebooksida aktuell.

Jimmy Andrén och Joakim Tidblom visar upp AB Bostäders  
nya smidiga eldrivna skötselfordon.
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historien om dahlian börjar i Varn- 
hem, där prästsonen Andreas Dahl föd- 
des 1751. Strax därefter flyttade familjen 
till Saleby utanför Lidköping, då fadern 
fått tjänst som kyrkoherde. Andreas blev 
tidigt intresserad av botanik, något som 
han utvecklade under studietiden i Skara.

Under gymnasietiden bildade Andreas, 
tillsammans med Johan Abraham, Leo-
nard Gyllenhaal, Johan Afzelius, Daniel 
Naezén, Olof Knös och kyrkoherden och 
naturforskaren Clas Bjerkander Svenska 
Topografiska Sällskapet i Skara. Med-
lemmarna skulle skildra växt- och djur-
värld, geologi, topografi, historiska min-
nesmärken och näringsliv med fokus på 
Västergötland.

Linnés elev
1770 skrevs Andreas Dahl in vid Uppsala  
universitet där han blev en av Carl von 
Linnés elever. Då fadern avled 1771 ham-
nade familjen i ekonomisk knipa och 
Andreas var tvungen att avbryta sina 
studier. Trots det tog han en preliminär 
medicine-filosofie kandidatexamen 1776. 

 Tack vare rekommendationer från Linné 
anställdes Andreas sedan som intendent 
hos kanslirådet Claes Alströmer för att  
ordna dennes naturaliesamlingar och bo- 
taniska trädgård på Kristinedal i Göte- 
borg. Arbetet innebar mycket resor runt- 
om i världen, där Dahl samlade natura-
lier både åt Alströmer och sig själv. 

Engagerad i miljöfrågor
Under sin tid i Göteborg ingick Dahl  
i den tremannakommission som skrev  
Trangrum-Acten som ledde till den första 
svenska åtgärden för begränsning av in- 
dustriutsläpp. När gymnasievännen Adam 
Afzelius anställdes av Uppsala universi- 
tet 1785 för att ge ut en ny upplaga av 
Flora Svecica bidrog Andreas Dahl med 
många uppgifter om arter och växtloka-
ler från västkusten. 

1786 promoverades Dahl till medicine 
doktor i Kiel och året efter till medicine 
adjunkt och botanisk demonstrator vid 
Åbo universitet. Han avled 1789 i Åbo, 
endast 38 år gammal. Dahls herbarium 
förstördes i den stora stadsbranden i 

Åbo 1827, men delar av hans material 
finns bevarade i Sahlbergs herbarium i 
Helsingfors samt i Royal Botanical Gar-
den i Edinburgh.

Hedrade minnet med en blomma
1791 gav spanjoren Antonio Jose Cava- 
nilles, föreståndare för Madrids bota- 
niska trädgård, en nyupptäckt växt från  
Mexico namnet Dahlia för att hedra Dahls 
minne. Dahlian kommer från Guatema-
las bergstrakter och är Mexicos natio-
nalblomma. Från början var tanken att 
äta de saftiga och köttiga rötterna, men 
smaken var säregen så det slog inte ige-
nom. Det var istället när man upptäck-
te att man genom korsningar kunde få 
fram en mängd olika färger och former 
som dahlian blev populär. Under årens 
lopp har över femtiotusen varianter av 
dahlior registrerats!

Den färgsprakande Dahlian är en  
välkänd blomma för de flesta  

och är populär både i rabatter  
och buketter. Men visste du  

att den har fått sitt namn av  
salebybon Andreas Dahl, som  

kom att bli en av Linnés  
lärjungar? 

Blomman

tack vare korsningar genom 
åren finns dahlian i över 

femtiotusen varianter!

SOM FICK SITT NAMN
EFTER EN  salebybo

Stora delar av texten hämtad från ”Andreas 
Dahl, botanisk historia” av Louise Petrusson, 
sektionen för fanerogambotanik, Naturhisto-
riska riksmuseet.



Rabatten gäller för dig som är hyresgäst hos AB Bostäder vid inköp av valfria växter vid ett inköpstillfälle t o m den  31 juli 2015, dock ej på redan nedsatta priser.

TÄVLA OCH VINN PRESENTKORT!
Fråga 1  Vilket land har dahlian som nationalblomma?
Fråga 2 Hur lång sträcka kan vårt nya elfordon köra mellan  
  laddningarna?
Fråga 3 Hur många invånare växte Lidköpings kommun med år 2014?

Bland de rätta svaren lottar vi ut fem blomstercheckar à 300 kr vardera.  
Skicka in ditt svar märkt med ”tävling”  till Morot, Kungsgatan 9,  
541 31 Skövde eller mejla till abbostader@lidkoping.se senast den 30 juni.  
Ange namn, adress och eventuell e-post. 

Vinnarna presenteras på vår hemsida från den 25 augusti.  Lycka till!  

FELANMÄLAN VIA APP
Genom att logga in på Mina sidor kan du nu göra felanmälan via AB Bostäders serviceapp. Där fyl-
ler du i vad du vill felanmäla. Vips så får din kvartersvärd informationen direkt i sin telefon och kan 
åtgärda felet så snart det är möjligt. Via appen kan du själv följa ditt ärende och får information när 
felet är åtgärdat eller om man till exempel väntar på material. 
   – Vi har smygstartat det här verktyget och det fungerar väldigt bra. Målet är att ta kontakt för 
åtgärd inom tre dagar,  om det inte handlar om akuta ärenden – då kommer vi förstås direkt, säger 
Jimmy Andrén, driftchef på AB Bostäder. 
    Serviceappen fungerar också som ett verktyg som ger kvartersvärdarna bättre koll och minimerar 
risken för att felanmälningar faller mellan stolarna. Appen kan hämtas på AppStore eller GooglePlay.

– 7 –

Du som passerar AB Bostäders skylt- 
fönster på Mellbygatan kan nu i ett 
av dem se ett hemtrevligt vardags-
rum. 
– Vi ville skapa en ombonad känsla 
 i rummet, för det är så vi hoppas 
och vill att det ska kännas när man 
bor hos oss, säger Malin Gustafsson 
på AB Bostäder.
 Tanken med skyltfönstren är att 
nå ut med information om våra bo-
stadsområden och vad som är på 
gång hos oss. Det nuvarande ”var-
dagsrummet” är tillfälligt. Så små-
ningom ska rummet tjäna som 
visningsrum för kök och bad, där 
besökare kan sitta ned i sköna få-
töljer för att i lugn och ro välja till 
exempel köksluckor eller tapeter.

HÖG MYSFAKTOR  
I SKYLTFÖNSTRET



I flera av våra bostadsområden finns det 
kvarterslokaler att boka om du behöver 
plats för många gäster, exempelvis för bröl-
lopsfester, barndop, bemärkelsedagar eller 
pysselkvällar. Varje lokal har sina speciella 
uthyrningsvillkor, gemensamt är dock att 
det finns ett samlingsrum,  toalett och till-
gång till pentry med spis, kyl och frys.

Välj fritt var du än bor
Det spelar ingen roll i vilket område du 
bor – du kan boka den lokal som passar dig 
bäst både när det gäller läge och storlek. 
Här bredvid ser du vem du vänder dig till 
för att boka och var lokalerna finns. Den 
som ansvarar för bokningen ger dig också 
all information du behöver om regler och 
förutsättningar för respektive lokal.

Finns det hjärterum så finns det stjärterum, brukar man ju säga.  
Men ibland kan det bli lite väl trångt – då kan vi vara behjälpliga med lokal! 

Lokalens 
adress

Lokalen bokas hos Telefon
Lokalen  
godkänd för

Västgöta-
gatan 77

Lena Johansson
lena.johansson67@telia.com
Dagtid 09.00-18.00

070-6445809 30 personer

Margrete-
lundsgatan

Anders Storm
halsan@live.se

070-33 55 391  
Efter kl 16.30

70 personer

Annagatan 
294

Anders Lundberg
070-656 09 12 
Kvällstid

50 personer

Kvarnegårds-
gatan 23

Lars Johnson
0510-22798@telia.com
Anders Storm
halsan@live.se

070-584 75 91
070-33 55 391
Kvällstid

50 personer

Nonnens 
väg 14

Katja Nyrkvist
0510-66615
076-2412683
Dagtid

20 personer

LOKALER FÖR fest och vardag

ÖPPET I SOMMAR
AB Bostäders kontor är semesterstängt 13–26 
juli. Resten av sommarperioden (6 – 10 juli och 
27-31 juli) gäller följande tider:  
Öppet för besök 9.00 – 12.30.  
Telefontid 13.30 – 16.30

Vanliga felanmälningar gör du via ”Mina sidor” på vår hemsida, 
via Bostadsappen i din smarta mobil eller via telefonsamtal till 
din kvartersvärd. Telefonnumret hittar du i din trappuppgång 
och det finns också på vår hemsida.  
Glad sommar!

Anders Storm välkomnar oss  till kvarterslokalen på Margretelundsområdet.
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