
!!
!

HSB:BRF.NORRÄNGEN  
I HUSKVARNA 

UNDER FEM DECENNIER. 
!
!
 

!
!!!!!!!!



Förord !
Bostadsföreningen Norrängen beslöt vid sitt årsmöte 1997 att tillsätta en kommitté, som 
skulle arbeta fram en historisk beskrivning av bostadsområdet. !
Kommittén kom att bestå av Arne Rapp (sammankallande), Gun-Britt Dahlström,  
David Karlsson, Gillis Fredriksson och Inge Persson. !
Genom ett arbetsmarknadsprojekt kom Anders Pettersson en viss tid att knytas till 
projektet. !
Anders Pettersson har på ett förtjänstfullt sätt arbetat fram ett utomordentlig bra material 
taget från gamla arkiv och statistisk institutioner. !
I beskrivningen av området har förutom kommittén ledamöter även Ann-Marie Ernsth, 
Anita Holmkvist och Anders Pettersson medverkat. Dessutom har fotografier från olika håll 
ställts till kommitténs förfogande. !
Kommittén har med detta arbete försökt spegla vårt fina bostadsområdes utveckling under 
fem decennier och hoppas att det ger alla som bor här en ökad känsla för området. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !



Norrängsområdets förhistoria !
Vid schaktningen i samband med byggandet av Norrängsområdet framkom fynd och 
andra spår som tyder på att det funnits bebyggelse redan under yngre stenåldern för ca 
4000-5000 år sedan. Den befolkning som vistades här tillhörde den s.k. gropkeramiska 
kulturen och livnärde sig både som jordbrukare och fiskare-jägare.  
 
Vid denna tid var Vätterns yta ca 
10 meter lägre än i dag, vilket 
också betydde att stranden låg 
avsevärt längre ut. !
Några spår av bebyggelse under 
de efterföljande perioderna har 
inte framkommit. Det troliga är 
att området användes som 
betesmark. Vi vet ju genom fynd 
i Huskvarnaviken att området 
kring Huskvarna åns utlopp haft 
en rik mänsklig aktivitet under 
brons- och järnåldern. 
Kreatursskötsel var en mycket 
viktig näringsgren under dessa 
epoker. !
Det är först i slutet av 1700-talet som vi i skriftliga handlingar kan få 
en bild av områdets användning. I storskifteshandlingarna från år 1794 omtalas området 
som Båthushagen, vilket tyder på att det användes som betesmark. !
Dock finns det i föreningsskriften vid sagda skifte följande intressanta avsnitt: !
"7e Tillträdet sker nu efter Michaeli så att hwar då antager de ägor honom tillfallit och 
häfdar bäst han gitter, utom den å Gjerdet utsådda Rågen, som samfält afbergas ock 
delas, men Rågen å Plåterna i Båthushagen tager den som får hagen till ärsättning, för 
hwad som där är oröjdt, äfwen som för det han nästa år måste så på stubben -------". !
Detta betyder att man svedjade i Båthushagen och att man odlade råg på svedjelanden 
"Plåterna". Efter några skördar så lät man desamma växa igen. Kreaturen gick sedan 
bland rotskotten och buskarna och betade. !
Genom Norrängsområdet har sedan urminnes tider huvudvägen mot Östergötland och 
svealandskapen gått. Den s.k. Holavedsvägen grenade sig vid den plats där Kroatorpen 
låg vid Smedstorpsbäcken. Den Östra Holavedsvägen gick upp mot Hakarps kyrka över 
Norra Kleven och förbi torpet Lunden medan den Västra Holavedsvägen fortsatte norrut 
mot Brunstorp och vidare.      
       
 !!!
     
       !
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Text: Inge Persson



Arkitekten !!
Som arkitekt både för stadsplanen och husen på Norrängen anlitades Eric Sigfrid Persson 
från Malmö. !!

Eric Sigfrid Persson föddes i Tomelilla och 
växte upp i en stor familj med tolv barn. 
Fadern var murarmästare, vilket troligen 
påverkade Perssons yrkesval. Som 19-
åring kom han till Malmö för att arbeta hos 
en snickare. Dessförinnan hade han 
hunnit gå i snickarlära, göra gesällvandring 
och ta Hermodskurser. Ersättning för en 
avklippt tumme finansierade studier vid 
Haslevs högskola i Danmark. Efter 
ytterligare gesällvandringar återvände 
Persson i början av 1920-talet till Tomelilla 
där han gifte sig och byggde sina första 
hus. !!

I Tomelilla bebyggde Eric Sigfrid Persson 1925 ett större område med 20 stycken 
egnahemshus. Husens utformning och planlösning stod han själv för, liksom stadsplanen 
som han själv upprättade. Området kompletterades under de följande åren med ytterligare 
hus. Redan vid dessa byggen utnyttjade han de möjligheter till effektivisering och 
besparing som seriebyggande ger, allt för att få så "mycket hus som möjligt för pengarna". !
1930 började Eric Sigfrid Persson bygga i Malmö. Här kom han att introducera många nya 
grepp inom byggnation och boende under de följande åren. Bland de områden som 
Persson byggde i Malmö kan nämnas Davidshall, Rörsjöstaden, Ribershus samt det mest 
omtalade Friluftsstaden. I Friluftsstaden byggdes radhus, en boendeform som då inte 
hade någon tradition i Sverige. !
Friluftsstaden blev det sista bostadsområdet som Persson byggde i Malmö, men även i 
Södertälje, Huskvarna, Nässjö och Linköping har det byggts friluftsstäder. Iden med 
radhus med ingång från två håll och utan avgränsande trädgårdar hade Persson tagit 
patent på. !
Eric Sigfrid Persson var även 
uppfinnare. Hans absolut största 
och mest revolutionerande 
uppfinning var perspektivfönstret, 
som var vändbart runt sin egen 
axel. !!!
Text: Inge Persson !



!
Bildande av HSB:s Bostadsförening Norrängen i Huskvarna. !
Huskvarna stadsfullmäktige beslöt den 29 juni 1945 inrätta en kommunal bostadstjänst 
och tillsätta en permanent bostadskommitté. !
En bostadsundersökning gjordes i Huskvarna under 1946. Den visade att var tredje 
familjehushåll var trångbott enligt normen "högst två boende per boningsrum". 
Stadsfullmäktige beslöt den 12 april 1946 att för bostadskommitténs räkning reservera 
området mellan Grännavägen och Vättern norr om Smedstorpsbäcken fram mot gränsen 
mot Brunstorp för planläggning av bebyggelse. !
Vid bostadskommitténs sammanträde den 4 oktober 1946 förelåg två stadsplaneförslag 
med ritningar och modeller. Kommittén beslöt enhälligt att anmoda byggmästare Sigfrid 
Persson slutföra arbetet så att ett förslag snarast kunde föreläggas byggnadsnämnden 
och föras vidare för fastställelse. Stadsplanen fastställdes av Kungl. Maj: t den 27 februari 
1948 och vid kommitténs sammanträde den 8 mars 1948 förelåg skissförslag till 
bebyggelse och det beslöts att låta byggmästare Persson arbeta vidare med förslaget. !
Den 16 december 1949 beslöt stadsfullmäktige att bilda en bostadsrättsförening för 
Norrängsområdet och den 21 april 1950 beslöt fullmäktige att till Bostadsrättsföreningen 
Norrängen försälja tomterna nr 1 i Kroatorpet och i Vetet. !
Våren 1950 påbörjades byggnationen av området. !
Att ombilda bostadsrättsföreningen Norrängen till en HSB bostadsrättsförening blev en 
tämligen lång process. !
Nyinflyttningen i bostadsområdet var klar under år 1952. !
Det rådde från början olika uppfattningar om lämpligheten i att bilda en 
bostadsrättsförening bl.a. av ekonomiska skäl. Bakgrunden till detta syntes vara att 
byggnationen blivit dyrare än vad som kalkylerats. P.g.a. detta utsågs vid ett 
diskussionsmöte den 10 januari 1953 med lägenhetsinnehavarna en kommitté bestående 
av Hjalmar Johansson, Emil Granath, Sven Pettersson (Perdin), och Yngve Svensson. 
Denna kommitté skulle ta kontakt med stadens myndigheter för utredning om bildande av 
en bostadsrättsförening. !
Kommittén, där även Stig Pettersson (Alterius) och vaktmästare Albin Svensson deltog, 
träffade den 10 mars två ombudsmän från HSB i Stockholm vid ett sammanträde. 
Ombudsmännen skulle göra upp ett arbetsprogram och en ekonomisk översikt av 
byggnationen. Kommittén ansåg sig redan i april ha slutfört sitt uppdrag, sedan HSB sänt 
över ett förslag till tidsplan, och förordade en anslutning till HSB samt att kalla till ett 
informationsmöte. !!!!!!



I september 1953 träffade representanter från Norrängen samman med Huskvarna stads 
bostadskommitté. Närvarande vid detta tillfälle var även två ombudsmän från HSB: s 
riksförbund och stadskamrer Nilsson. Vid sammanträdet behandlades frågan om 
slutuppgörelse med de entreprenörer som medverkat vid uppförandet av bebyggelsen på 
Norrängen samt frågan om den framtida förvaltningen. HSB åtog sig att biträda vid den 
förestående slutuppgörelsen med entreprenörerna samt att ansöka om statliga lån åt 
föreningen. När det gällde den framtida förvaltningen beslöts att denna fråga skulle bli 
föremål för ställningstagande från föreningens medlemmars sida. !
Den 23 mars 1954 hölls ett informationsmöte i Folkets Hus, varvid två representanter för 
HSB medverkade. Kommittén från Norrängen redovisade sitt arbete och HSB-ombuden 
informerade om HSB. Genom handuppräckning visade sig samtliga närvarande vara för 
en anslutning till HSB. !
Den 2 juni 1955 beslöts vid en ordinarie föreningsstämma att ändra föreningens namn till 
HSB: s i Huskvarna Bostadsrättsförening Norrängen u.p.a. och att anta HSB: s 
mönsterstadga för bostadsrättsföreningar. !
Den slutliga övergången till en HSB-bostadsrättsförening skedde den 14 augusti 1956 vid 
ett "överlämningssammanträde" i Huskvarna Folkets Park. De närvarande medlemmarna 
godkände då den ekonomiska planen för föreningen och tecknade sig som medlemmar i 
HSB. !
Föreningens slutuppgörelse med byggentreprenörerna skedde i april 1957. Det tog alltså 
fem år efter det att inflyttningen var klar i bostadsområdet tills att en HSB-
bostadsrättsförening bildats och byggnationens ekonomiska del var klar. !
Föreningens namn ändrades 1972 till HSB: s Bostadsrättsförening Norrängen i Huskvarna 
och nya stadgar antogs. Bakgrunden till detta var en ny bostadsrättslag. !
År 1977 beslutades om vissa ändringar i stadgarna och år 1992 beslöts att anta 1991 års 
mönsterstadgar för HSB: s bostadsrättsföreningar. !!!!

Text: Inge Persson !!!!!!!!!!!!!!!



Arbetet i bostadsrättsföreningen har letts av följande: !
Ordförande under åren:  Vice ordförande under åren: !
Paul Steen  1952  Axel Gustafsson  1952-1955 
David Bohlin 1953-1955  Hjalmar Johansson  1956 
Emil Granath 1956-1977  David Carlsson  1957-1975 
Harry Oliw 1978-1998  Harry Oliw  1976-1977 
Robby Åberg  1999 Sigvard Fredriksson  1978-1984  
  David Carlsson  1985-1995  
  Sivert Karlsson 1996-1999 
 

   Emil Granath  Harry Oliw !!!!!!!!!!!!!!!!!!



 

!
Bakre raden från vänster., Sigvard Fredriksson Margit Sjöberg, Britt Stenvall Krieg, , Ulrika 
Engvall, Maud Hammarstrand, Göran Björklund, Robby Åberg,  
Främre raden från vänster. Sivert Karlsson, Harry Oliv, och Janet Dygve.   !!!
Vicevärdar !!
        1953-1974    1974-1985               1985- 

     Albin Svensson      Stig Isaksson          Sigvard Fredriksson !
   
  

Styrelsen 1998



NÄR VI FLYTTADE IN PÅ NORRÄNGEN 
 !
Det var helt underbart. Tänk att få 
bo vid Vättern, i toppmodern, 
nybyggd lägenhet med 
centralvärme, kylskåp, elspis, 
sopnedkast, badrum och stor 
balkong! Centraltvättstugan med 
tvättmaskin, torkrum och mangel 
var en dröm som var nästan 
ofattbar. Det var nog så att de 
flesta kom från små, helt omoderna 
lägenheter med järnspis och 
kakelugnar och en tvättstuga med 
kokgryta och tvättbräden där det tog en hel dag att tvätta. !
Här på Norrängen var lägenheterna ljusa, välplanerade och vackra med vita väggar och 
blanka parkettgolv och stora perspektivfönster med persienner. Här fanns stora balkonger 
med blomlådor och en härlig utsikt över Vättern. Detta var en helt annan bostadsstandard 
än den vi varit vana vid. Det var moderna kök med elspis! 
Där vi bodde förut hade man järnspis och vedbod utomhus, där mannen efter arbetets slut 
fick stå och hugga och trava ved oavsett hur kallt det var utomhus. Visst var det 
hemtrevligt med kakelugn i vardagsrummet, men på vintern var det kallt inomhus när man 
steg ur sängen på morgonen. Det var arbetsamt att hålla värmen och när veden tog slut 
fick man ta sig ut och hämta ved. Här på Norrängen kunde vi reglera värmen själva utan 
att hämta ved och vi hade varmt och kallt vatten i vattenledningen. 
Sopnedkasten välsignades av husmödrarna, som nu slapp de eviga promenaderna till 
soptunnan. Badrummet med grönt kakel på väggarna var en skön oas. Tänk att kunna 
glida ner i ett härligt skumbad när man så ville och ligga där så länge man önskade. 
Tidigare hade vi fått gå till Huskvarna Varmbadhus och bada, det var öppet två dagar i 
veckan för damer, så riktigt ren kunde man bara vara på torsdagen och fredagen. Många 
barn var med i simsällskapet för då kunde vi få simma och basta även på onsdagskvällen. 
Men ett eget badrum var höjden av lyx, tyckte vi som gick till badhuset lika ofta ändå. !
Någon motorväg fanns inte då, bara en lerig början till Strandvägen.  En mjuk grässlänt 
med blommor på sluttade ner mot sjön och utmed stranden stod vackra pilträd som 
doppade sina grenar i vattnet. Då var Brf: Norrängen säkert ett av de vackraste 
bostadsområdena i Sverige. !
Norrut hade vi våra kolonilotter. Där samlades vi om kvällarna och grävde, pratade och 
drack kaffe tillsammans och odlade en del av de grönsaker vi behövde till vintern. Hade 
man inte frys så konserverade man grönsaker och frukt. Radhusen var inte byggda, nej en 
äng sträckte sig ända bort till Brunstorp. En liten stig förde förbi "notadrätta", och en liten 
röd sommarstuga med en underbar liten trädgård fylld av blommor och välskötta rabatter. 
Nere vid stranden drogs det not om kvällarna och där satt vi och väntade på fångsten och 
så kunde vi köpa alldeles nyuppdragen fisk. 
Barnen hade stora gräsmattor att leka på och en fin lekplats med karusell, gungor, 
klätterställningar, rutschkanor och sandlåda att leka i. Då fanns det många barn på 
området mycket oväsen från lekplatsen. !!



Nordkorea kallades området i folkmun och många tvivlade på att vi skulle klara av att 
betala den dyra, insatsen och de höga hyrorna. Med tanke på den tidens löner var ju både 
insats och hyror höga. Men man var beredd att dra åt svångremmen några hål för 
förmånen att få bo så vackert och nära naturen och vattnet. Vid denna tid började 
kvinnorna i allt större utsträckning att yrkesarbeta och kunde bidra med kontanta medel. 
En förutsättning för en heltidstjänst måste ha varit att man hade en någorlunda modern 
bostad hur skulle man annars orkat? !
I varje hus fanns en handtvättstuga med koppargryta att koka tvätten i, det fanns tvättkar 
med inbyggd tvättbräda och två stora blötläggningssköljkar i rostfritt stål. Det fanns också 
torkrum i angränsande rum. Vi hade också två centraltvättstugor med tillhörande torkrum 
och stenmangel. Man betalade i myntautomat för både tvätt och mangling. Tvätt kostade 
25 öre, mangling 10 öre. Tvättmaskinerna var stora, de tog 15 kg och lång tid. Det tog 55 
min. att komma upp i 60 grader. Sen fick man tappa ur vattnet och fylla på nytt för varje 
sköljning. Bredvid tvättmaskinen stod centrifugen. Man fick flytta över den våta, tunga 
tvätten till centrifugen, starta den och sen utbröt ett helvetiskt oväsen när den satte igång. 
Man gick helst ut tills centrifugen hade stannat och man kunde hänga sin tvätt i 
torkrummet. 
En tvätt kunde man inte sköta på en kafferast på den tiden men vi var lyckliga över att ha 
tvättmaskin, det var ju dock en enorm tidsbesparing mot att koka tvätt, gnugga på 
tvättbrädan och skölja i tvättkaren. 
Senare, när vi fick modernare maskiner med inbyggd centrifug men som bara tog 6 kg, 
var det många som i början hade velat behålla de gamla maskinerna för "de tvättade rent i 
mycket vatten". Inte kunde det väl bli ren tvätt i maskiner som gjorde åt så litet vatten! 
Samtidigt var vi väl lite rädda för att vi skulle göra fel så att maskinerna gick sönder. 
Somliga var väl litet skeptiska till att maskinen skulle klara av det hela utan att riva sönder 
kläderna, så finare blusar o. dyl. tvättade vi i början för hand. Ja, det hade sina sidor i 
teknikens barndom eller vad sägs om följande sanna historia. 

Ung, nygift och nyinflyttad liten fru 
gladde sig åt att vi hade tvätt maskiner 
här på Norrängen. Hon skulle nu för 
första gången tvätta alla sina 36 
handbroderade lakan, 36 örngott och 9 
dussin handnamnade köks och 
toaletthanddukar. Det skulle gå som en 
dans tack vare tvättmaskinerna. Då 
kom mamma till hjälp: "Men lilla barn, 
det förstår du väl att du inte kan tvätta 
så fint broderade lakan i tvättmaskin!" 
"De kan ju bli helt förstörda, nej de 
måste tvättas i handtvättstugan". 
Eftersom alla vid denna tid visste att 
"mamma vet bäst"' så blev det så. 
Tvätten kokades med tvättmedel i den 
stora kokgrytan och det gällde att hålla 
grytan kokande och elda björkveden. !!!!!!

Tvättstugan 1978, Hagstensgatan 5 
Mary Emanuelsson   



Dimman stod tät, lockarna raknade och luft fuktigheten var förfärande hög. Hade det nu 
varit använda lakan skulle de ha gnuggats på tvättbräda. Det hoppades dock över och 
sköljningen påbörjades i de stora rostfria sköljkaren. Allt skulle dras upp och ner ett antal 
gånger och högst 5 åt gången sen skulle man byta vatten och det skulle sköljas i 4 vatten. 
Tänk er bara hur lång tid det tar att bara tömma ett sköljkar. Sedan skulle allt vridas, som 
väl var fanns det vridmaskin, det underlättade högst avsevärt. Nu skulle allt hängas i 
torkrummet i omgångar för allt fick ju inte plats samtidigt. !
Tro nu inte att det var slut med detta, nej sen skulle tvätten dänkas och manglas i 
stenmangeln. Det var dock en underbar känsla att lägga in alla nytvättade, nymanglade 
lakan i linneskåpet. Örngotten var förstås inte klara ännu örngottsbanden skulle ju krusas 
först! 
Nästa gång lilla frun skulle tvätta aktade hon sig noga för att tala om detta för mamma. 
Bära eller brista nu skulle det tvättas i maskin! Först två lakan utifall att. Men ingenting 
gick sönder en sån lättnad. Efter detta experiment var det nästan roligt att tvätta. En sån 
välsignelse med ny teknik om man bara vågade använda sig av den. !!!

Text: Gun-Britt Dahlström !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



BARNDOMSMINNEN FRÅN NORRÄNGEN !
Våren 1952, 7 år gammal, flyttade jag med mamma, pappa och lilla syster till Norrängen. 
Vilken upplevelse! Massor med barn att leka med! Men först sattes man på prov. Jag, som 
var van vid en lugn miljö med bara yngre barn än jag själv och nästan bara pojkar, fick inte 
komma ut i sandhögen och bara tro att jag fick vara med och leka. Efter några smällar 
gick jag gråtande in till mamma, som sa att antingen får du stanna inne eller försöka klara 
ut det hela. Hur jag klarade ut det hela vill jag inte berätta, men flickan som inte 
accepterade mig blev min bästa kompis under många år och vi umgås fortfarande 
tillsammans med våra familjer. 
 !!!!!!!!!!!!
 !!!!
Barn på gården till stora huset Hagstensgatan 12 Sommaren 1957 !
Vänster bild: Bruno Pettersson, Lennart Emanuelsson, Tommy Rosell, Lisbet Andersson, 
Anna-Karin Bengtsson, Tommas Halldén, Margareta Drott, Carina Andersson, Ulla-Britt 
Johansson, Anette Hellberg och Ann Rehnqvist. 
Höger bild: Även Anders & Tomas Pettersson, Per Svensson och Gun Rehnqvist. !!
Området var alldeles nybyggt med byggmaterial runt husen. Av plankor och lämmar hade 
några äldre flickor byggt "tvåvåningshus" på området mellan Vättern och Strandvägen. 
Husen påminde om de hus man ser utomlands i slumområden. Husen var fint inredda 
med bord och stolar. På övervåningen hade vi sovrum. Vi lekte "mamma pappa barn", 
men någon pappa fanns inte. Vi drack saft och åt bullar och kakor i husen. 
Husen var jättefina, men hur de kunde hålla begriper jag inte än i dag. !
Sandhögarna försvann snart och blev fina gräsmattor och en liten lekplats med sandlåda, 
gungbräda och soffa. Vi var många barn i huset Strandvägen 18 och vi var nästan alltid på 
vår gård. Vi lekte i sandlådan, fikade på gräsmattan, lekte skola och hade 
gymnastikövningar. Våra mammor var nästan alla hemmafruar och strax efter halv tolv 
kom alla pappor hem farande på sina cyklar från sina jobb på Husqvarna Vapenfabrik AB. 
"Nu kommer arbetarna", skrek någon och sen var alla barn försvunna. !
Vi var några flickor som tyckte om att "passa barn". Några passade samma barn under 
flera års tid. 

Foto: Tage Emanuelsson

 



!
På våren kom alla cyklar fram. Vi gjorde cykelutflykter längs stigen bort mot Notadrätta 
och plockade ris på buskarna. Uppe på Grännavägen cyklade vi också för trafiken var inte 
så tät på den tiden. !
Hemma på gården spelade vi kula tillsammans med de stora pojkarna. På våren började 
också alla boll - och gömmelekar. Hoppade hage gjorde vi flickor ofta. Påskelden var en 
stor upplevelse. Det var nog inte så många flickor som hjälpte till att samla ris, men vi 
deltog i påskfirandet med stor entusiasm. En gång när jag var med och samlade ris vet jag 
att vi snodde ris från påskelden uppe vid Rävfarmen. Så kallade vi småhusen ovanför 
Grännavägen. På påskafton nöjde vi flickor oss med ettöressmällare, som satt fästade på 
ett band. Vi klädde också ut oss till påskkärringar och sprang runt elden. !
Somrarna var alltid sköna och varma när jag var liten. Vi badade i Vättern vid Roddarnas, 
vid Notadrätta och rakt ner vid Strandvägen 18. Skulle vi göra utflykter med saft och bullar 
gällde Notadrätta, annars gällde vårt eget badställe. Vi simmade och dök hej vilt i det 
klara, kalla vattnet. Alla kunde simma jättebra upplevde jag. Det var jättespännande att 
lugna dagar simma långt ut i Vättern, dyka ner och titta på allt spännande som fanns på 
botten. Vi åkte också ut på luftmadrasser och flottar, som vi själva byggt. Fiskareliden 
fanns inte på 50-talet utan där kunde vi tälta på sommaren. Några nätter vågade vi även 
sova hela natten i tältet. !
Ibland klädde vi en midsommarstång och Margareta spelade dragspel. Det var också bra 
att leka gömme runt Bruntorpsbondens höhässjor. Jag minns aldrig att någon rev ner höet 
eller förstörde något ute på gärdet, men det var väl inte lönt för alla höll efter allas barn. 
Det skulle vara nu det! Hjälpa till att fixa på kolonilotterna norr om Norrängen var också 
något jag minns att vi gjorde. Vilka jordgubbstårtor det blev! Flickor gillar ju att plocka 
blommor och det blev många buketter både från kolonierna och från ängarna bort mot 
Notadrätta. !
Typiska flicklekar var dockor, bokmärken och filmstjärnor som vi bytte med varandra. 
Dockor lekte vi ofta med. Vi gick ut på promenad med dem, bytte kläder på dem och 
sydde kläder till dem. Vi hade små symöten, där vi först tillverkade dockkläder, men sen 
blev vi "större" och började brodera dukar istället. Tråkigt nog hittar jag inte min poesibok, 
där vi skrev små dikter som tack för en trevlig syjunta. !
Hösten 1952 började jag i skolan. Norrängsskolan fanns inte förrän våren 1954, så vi 
började i källarlokalen i Strandvägen 16. Vi gick även i skolan på lördagarna. Vi fick ta 
med oss smörgåsar till skolan och så fick vi varm eller kall mjölk beroende på årstid.  
Jag minns än hur illa jag mådde av den varma mjölken. !
Lite aktiviteter fanns på kvällstid inom området. Unga Örnar och barnmöten. Andra 
aktiviteter som vi deltog i var gymnastik i Idrottshuset, IK Hakarpspojkarnas verksamheter, 
Barnfilmklubben i Centralskolan och Blåvingarna i församlingshemmet. På söndagarna 
var vi en liten skara som åkte till söndagsskolan på Junex. Varje söndag skjutsade pappa 
oss dit i sin PV 444. En gång var vi elva barn och pappa i bilen, För lite sen träffade jag en 
av killarna som berättade att han gick i söndagsskolan bara för att han fick åka bil dit. !
Vintrarna på 50-talet är oförglömliga - kallt och massor av snö. Vi åkte skidor bort till 
Notadrätta, kälke och spark utanför Strandvägen 18 och skridskor på Vättern eller den 
spolade banan utanför 18. Oj vad vi skrek och tjöt! Så fort Vättern fick is testade vi om den 



höll. Vi skyndade oss hem från skolan och ut på isen. Men Vättern är ju lite lömsk, så 
ibland när vi skulle hem hade det bildats råkar med öppet vatten. Vi fick då hitta lämpliga 
övergångsställen eller till och med lägga bräder för att komma över. På vardagarna fick vi 
inte åka så långt ut, men på söndagarna var det ett stort folknöje att åka ända ut till 
lakekojorna. Snöhyddor och snölyktor var härliga att bygga. Från sovrumsfönstret kunde 
vi se hur det lyste på kvällarna. I snöhyddorna satt vi och myste och grillade äpplen. !
Vid Lucia klädde vi ut oss och gick på luciatåg och gick i husen och sjöng vackra 
julsånger. Vi fick pengar, frukt och godis i massor. Pojkarna var mindre seriösa och klädde 
ut sig till gamla gubbar och tanter. !
När vi blev äldre stod vi vid källardörren mellan 18 A och B och berättade historier. 
Bellmanhistorier var väldigt populära. Norrängen kallades också Korea för att det byggdes 
under Koreakriget. Pölsebo var också ett namn som Norrängen fick för att det var så dyrt 
att bo där så alla förmodades äta pölsa varje dag. En dag kom en dam upp till "Kalles 
Livs", kvartersbutiken, och bad att få köpa en fläskkorv då svimmade Kalle. Till Kalle gick 
man gärna och handlade, det var en mycket fin affär med livsmedels- och mjölkbutik. !
Lite hyss var vi flickor med om. Spela hartsfiol var kul utom hos min faster, som alltid 
avslöjade oss och tyckte att vi spelade för dåligt. Att palla äpplen var inte så kul, men feg 
ville man ju inte vara. För att slippa ifrån skyllde vi på att vi skulle vara hemma en viss tid. 
Några av oss sålde jultidningar, plasttomtar för 15 öre styck och majblommor. Om man 
sålde majblommor för en viss summa fick man göra en rundtur i bil i bygden. Det gillade 
jag och mina flickkompisar. !
Det har varit roligt att tänka tillbaka på uppväxttiden på Norrängen. Vi hade en idyllisk, 
lugn och trygg barndom och vi bodde bra och i vacker natur, hade många härliga 
kompisar och vi gjorde en massa kul saker tillsammans, som vi alltid ska minnas. !!!!

Text: Anita Holmkvist !!!!!!!!!!!!!!!!



Anders Petersson minns sin barndom 1950 - 1960-talet !
På 1950-talet fanns det drygt 300 barn på området. År 1957 var ca 95 st. 0-6 år gamla (ca 
30 %), ca 190 st. 7-16 år (ca 60 %), ca 30 st. i åldrarna därutöver (ca 10%). 
På 1960-talet ca 250 barn. 1967 var ca 35 st. 0-6 år gamla (ca 15 %), ca 95 st. 7-16 år (ca 
38%) och ca 115 st. (ca 46%) i åldrarna därutöver. !
Det fanns rika badmöjligheter i Vättern på 1950-talet fram till motorvägens tillkomst. Om 
man inte var med på den tiden och fick uppleva hur fint det var på området kan man 
knappast föreställa sig vilken fin lekmiljö vi hade. Roddarnas klubbhus låg på den tiden 
ungefär där Jätten står idag. Här dök eller hoppade vi från den långa träbryggan eller 
promenerade på den fina sandbotten som fanns här. Trots att vattnet ofta var kallt så 
skulle vi bada. Var det för kallt när vi kom upp ur vattnet ställe vi oss med ryggarna mot de 
soluppvärmda dörrarna på framsidan av huset. I nivå med Strandvägen 16 och 18 badade 
vi också flitigt. Här bestod strandremsan av stora och små stenar som vi simmade ut till. 
Några meter ut var det sandbotten. Varma sommarkvällar var det en speciell känsla att 
bada. Det var ett spännande äventyr att hoppa i de höga vågorna som ibland uppstod 
under sensommaren. Då var vattnet fortfarande relativt varmt. Den vackra strandremsan 
som naturen själv skapat med de vackra träden som fanns utefter sluttningen till 
Vätterstranden är idag för alltid borta. Någon gång omkring 1967/68 startades 
motorvägsbygget och allt det vackra begravdes och ligger idag gömt under motorvägen, 
under tonvis med stenblock som bröts från berget utmed Ådalsvägen. !
Vi var ca 30 killar som höll ihop och höll igång med olika aktiviteter. Fotboll spelade vi på 
grusplanen strax norr om Strandvägen 18, där villorna ligger idag. Vid småstugorna fanns 
en gräsplätt där vi också spelade fotboll. Kula spelades på var och varannan gård. 
Brännboll spelade vi på Strandvägen då trafiken på den tiden var begränsad, vägen var 
då ingen genomfartsled. Ibland hamnade bollen i Vättern, då fick man snabbt springa 
nedför slänten och hämta den innan den flöt alltför långt ut. Landhockey var populärt och  
spelades på Strandvägen och Hagstensgatan men också på planen vid Norrängsskolan. !

!!!



Stockarbilar var vissa av oss händiga att bygga. Det fanns många gamla barnvagnar i 
varje källare inom området, så det var inga problem att få ihop hjul till bilarna. Somliga 
hade öppna bilar, andra hade lagt ner mer möda och gjort bilar med motorhuv. !
Flottar var det en del av oss som byggde. Ibland var det ett våghalsigt äventyr att ge sig ut 
på Vättern med dessa hemmagjorda farkoster. Det hände ofta att vi kom för långt från 
strand och inte kunde nå botten med den långa käpp som vi tog oss fram med. !
Hyddor byggde vi ofta i vissa träd längs med sluttningen mot Vättern men också uppe i 
skogen. Ett par hundra meter norr om Fiskareliden fanns ett flertal fältodlingar med havre 
och rapsodlingar - ett kärt tillhåll för oss barn. På sensommaren, då fälten var nyslagna, 
byggde vi hyddor där. Ofta eldade vi på fälten på våren. 
Vi insåg inte riktigt farorna i detta och flera gånger brann det riktigt. 
Vi kunde inte dölja vad vi företog oss då det rök ganska mycket från gärdena. Om inte förr 
så blev vi avslöjade när vi kom hem, då det luktade rök om våra kläder. !
Att spela hartsfiol var både spännande och utmanande. Man satte fast en björntråd på en 
klädnypa som sattes fast på fönsterbläcket och med en spänd tråd gned man kåda från ett 
körsbärsträd fram och tillbaka på tråden. Då uppstod ett obehagligt, gnisslande ljud som 
hördes i hela lägenheten. Ibland klättrade någon uppför stuprännan för att placera en eller 
flera klämmor i fönsterbläck på tredje våningen - i högsta grad våghalsigt. !
Mopedintresset var stort hos oss pojkar. Redan långt före fyllda 15 år åkte många av oss. 
Det vanligaste fabrikatet var givetvis Husqvarna. Exempel på dess modeller var Rolette 
4012. Den enklaste varianten från början av 1950-talet kallades Trampalätt. Den hade inte 
någon "kickstart" utan man fick trampa igång den. Den var remdriven och hade inte några 
växlar. Stupet intill Olle Bloms fiskestuga användes som cykel- och mopedkrossbana. !
TV-tittande genom fönstren var ett nöje under något eller ett par år. Innan TV gjort sitt 
stora intåg i Sverige fanns det dock ett fåtal familjer inom området som hade skaffat TV. 
Bland annat fanns det en och annan familj i småhusen på Hagstensgatan som hade TV. 
Här gavs ett utmärkt tillfälle för oss barn att titta på TV tack vare de lågt placerade 
vardagsrumsfönstren. En familj med TV hade säkert besök av 7-8 stycken 
TV-intresserade grannar. 
På Strandvägen 14 hade Pingstförsamlingen ordnat barnmöten och 
söndagsskoleverksamhet. Unga Örnar hade också verksamhet inom området. !
Norr om Hagstensgatan 18 fanns en lekplats med gungor, karusell, sandlåda och soffor. 
Här var det full rulle för det mesta. Vår skridskobana låg strax norr om Hagstensgatan 18. 
I början fanns det ingen belysning alls, men senare satte man upp en belysningsstolpe. 
Sena eftermiddagar och kvällar spelade vi ishockey i halvmörkret. Vi spolade banan själva 
och skottade snö gjorde vi med soffan som vi skulle sitta på. !
Vår kälkbacke, som bestod av två delar, sträckte sig från Grännavägen ned till 
Hagstensgatan. Om man fått upp riktig fart på kälken kunde man utan uppehåll fortsätta 
nedför Fiskareliden ända ned till Strandvägens slut. Det gällde att bromsa i tid så man inte 
for nedför sluttningen och ner i Vättern. Här åkte vi också pulka och skidor. Det gjorde vi 
också i backen vid panncentralen och i backen vid Hagstensgatan 1. 
Vätterisen lockade till många roliga äventyr. Även om man som vuxen upplever att  
Vättern var isbelagd nästan varje vinter var nog inte så fallet. I början av 1960-talet var 
istäcket så tjockt att en bilbana hade iordningställts några hundra meter från stranden i 



nivå med Kroatorpet. Under flera veckor användes den upplogade banan som 
övningsbana för bilar. Vi ungar som hade moped körde med förtjusning omkring på isen. 
Många av oss åkte över till andra sidan av Vättern med skridskor, antingen till 
sandbankarna eller till Trånghalla. Hade man medvind på utresan kunde det vara svårt att 
orka med hemresan i motvind. Utmed strandremsan skapades fina isformationer. Det var 
spännande att upptäcka vad Vätterns vågor hade åstadkommit. På förmiddagen kunde 
Vättern vara isbelagd så långt ögat kunde se och på eftermiddagen kunde isen ibland 
vara helt försvunnen, så när som på några isflak. På bara några timmar hade isen då 
sjunkit och det enda man då såg var öppet vatten. På våren var det spännande och farligt 
att jumpa på isflaken. En del ungar "plurrade" i det iskalla vattnet. !
Påskfirandet satte sin speciella prägel på området. I dagar och veckor innan påskafton 
arbetade vi ungar hårt med att samla ihop granar, brädor, grenar och t.o.m. träd till 
påskelden, som låg ovanför fotbollsplanen i norra änden på området. Vi tävlade med 
ungarna på Gripenbergsgatan om att bygga den största påskelden. Ett par dagar innan 
påskafton var det oftast full aktivitet med påsksmällandet. Vi smällde påsksmällar i 
cykelstyren, piskställningar, brevlådor, trappuppgångar och källare. !
14 april, 1998 samlades vi ett tiotal numera gubbar som växte upp här på området och 
talade om vår idylliska uppväxt på Norrängen. !!

Text: Anders Petersson ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Notdragning vid Vätterns strand !
Långt innan det byggdes hus på Norrängen och det var kolonier där Fiskareliden nu ligger, 
drogs det not i Vättern. Det var alltid en varannan dags dragning. Ett lag var Olle "Blom" 
Johansson tillsammans med Erik "Kicki" Gustavsson och ett annat var Gösta Svensson 
och hans bror. !
Roligast var det väl när våren och försommaren hade kommit och svanar och änder hade 
fått sina små ungar. Det var då arbetet började med att "bo not" d.v.s. laga näten från 
vinterns härjningar av råttor. !!!!!!!!!!!!!!!!
  !!!!! !

Foto: Weimar Söderström !!!
Dessa hade också många gånger byggt bo i respektive fiskares sydvästar, vilka varit kvar 
där över vintern i fiskekojan. Så var det dags att lägga noten i sjön ungefär vid pingst. Då 
kunde det, om man hade tur, bli hela "säcken" full av sik. Säcken är som en strut i slutet 
av noten. 
Siken såldes direkt till många hugade spekulanter. Ja man kan nog säga att "Nota drätte" 
var ett mycket omtyckt folknöje att gå och titta på när noten lades ut och "kalven" kom in. !
Försommaren gick över i sommar och det var då vi norrängsbor kunde ta oss: ett bad i det 
klara och fina vatten som Vättern erbjuder. !
Sedan kom hösten och det var väl då som det stora skådespelet började. Man drog not i 
mörker och blåst. Det enda som lyste upp var en fotogenlampa vid varje vindeverk och i 
fiskekojan sprakade elden i en gammal fältkamin. I en del drag fanns inget, men det 
kunde också hända att det inte gick att veva in noten och då fick man sätta vättersnipan i 



sjön och ro in med "kalven" på släp. Ett sådant drag kunde ge upp till 200 kg siklöja. Jag 
undrar om det finns en enda norrängsbo av den gamla stammen, som inte ätit siklöja 
någon gång i sitt liv från "Notadrätta". !
Men alla idyller försvinner tyvärr. Motorvägen skulle dras fram utmed Vättern. 
Grävskoporna kom och med ett enda tag av skopan så var fiskekojan borta, men minnena 
har vi kvar. !
Det finns ju en liten strandremsa kvar utmed Vättern och vänder man näsan mot norr så 
får ni än i dag känna att det luktar abborre och är man riktigt hurtig av sig så kan man än 
idag ta sig ett bad precis där "Notadrätta" låg. 

Text: Ann-Marie Ernsth !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Motorvägen !
Vid sammanträde i december 1956 tog bostadsrättsföreningens styrelse upp frågan om 
ändring av Grännavägens sträckning utefter Vätterstranden. Efter diskussion beslutade 
styrelsen att man skulle tillställa Väg och Vatten en skrivelse, i vilken man poängterade 
hur viktigt det var, att få den 
tilltänkta vägsträckningen så 
långt från bebyggelsen som 
möjligt på grund av bl.a. buller 
och andra störande moment. 
Vid ett senare sammanträde 
meddelade ordföranden att 
skrivelsen överlämnats till 
kommunalborgmästaren f.v.b. 
till Väg och Vatten.               !!!!!!!!!

Foto: Jan Pettersson !
I november 1964 begärde stadens trafikkommitté att få träffa föreningens styrelse, för att 
om möjligt lösa de problem som kommer att uppstå i samband med den nya sträckningen 
av Grännavägen. Något resultat av denna träff föreligger inte. Trots skrivelser, 
sammanträden och uppvaktningar hos berörda myndigheter under 1965 har, enligt 
föreningens styrelse, inte någon godtagbar hänsyn tagits till de problem, som styrelsen 
påpekat när det gäller sträckningen av den nya vägen. I detta läge beslöt styrelsen ta 
kontakt med stadens hälsovårdsinspektör för att redovisa farhågorna när det gäller 
trafikbullret. Inspektören var i stort ense med styrelsen att någon typ av avskärmning 
borde komma till stånd. !
Styrelsens ordförande fick då i uppdrag, att tillsammans med stadens styrelse diskutera 
vilka åtgärder som lämpligen bör vidtagas. !
Eftersom frågan om bullerdämpning ännu inte fått en tillfredsställande lösning beslutade 
föreningens styrelse vid möte i januari 1966, att tillställa Kungl. Maj: t en skrivelse. 
Styrelsen yrkade i denna skrivelse, att vederbörlig hänsyn skulle taga till föreningens 
fastigheter och att erforderliga åtgärder vidtages för en dämpning av trafikbullret, som 
styrelsen bedömde skulle bli mycket besvärande. !!!!!!



Då ett otillfredsställande svar erhållits från myndigheterna angående bullerskydd beslöt 
styrelsen i maj 1966, att ånyo tillställa regeringen en skrivelse i denna fråga. !
På sammanträde i juni 1966 förelåg regeringens svar på föreningens förnyade klagomål 
över sträckningen och bullerdämpningen av nämnda väg. Det blev även denna gång 
avslag. !
Föreningens styrelse beslöt då, med anledning av avslaget från regeringen, att ta kontakt 
och rådgöra med HSB:s advokat om möjligheterna att erhålla skadestånd eller 
intrångsersättning. !
I april 1970 fattade styrelsen ett beslut, att tillsammans med byggnadssakkunniga från 
HSB, verkställa en ny besiktning av bebyggelsen för att fastställa eventuella skador, som 
kan ha orsakats av den nya motorvägen. !
Ordföranden meddelade på ett möte i mars 1973, att inget nytt framkommit när det gäller 
bullerfrågan. Denna har hänskjutits till länsstyrelsen. !
Vid sammanträde i september 1981 förelåg en skrivelse från radhusägarna i kv. Axet. 
Husägarna ville att föreningen skulle medverka vid en utredning beträffande bullret från 
motorvägen. Styrelsen utsåg två representanter att vara föreningens kontaktmän i denna 
fråga. !
Efter många långa och segdragna förhandlingar med vägverket träffades en 
överenskommelse. Denna innebar, att man skulle i bullerdämpande syfte byta ut 
nuvarande fönster till treglasfönster i vissa angivna hus på området till en kostnad på 1,2 
milj. I överenskommelsen ingick, att vägverket skulle svara för 90% och föreningen 10% 
av kostnaderna. Styrelsen beslöt om fönsterbytet i augusti 1995. !
Mätningar har visat att ljudnivån sänkts avsevärt inomhus. !!!

Text: David Karlsson !!!!



Befolkningsutveckling !
Norrängen visar en typisk befolkningsutveckling för ett bostadsområde, som bebyggts i ett 
sammanhang. Strax efter inflyttningen i det nya bostadsområdet bestod befolkningen i 
stor utsträckning av unga familjer med barn. Allt eftersom barnen har vuxit upp och flyttat 
ut har befolkningen blivit äldre och ingen påfyllning av yngre skett. !
År 1957 fanns totalt 726 bosatta i området för att år 1997 ha minskat till 311 st. Det 
betyder en minskning till 43 % av det ursprungliga befolkningstalet. Antalet barn, under 10 
år, var år 1957 186 st. och år 1997 13 st. Detta innebar dock en ökning från 1987, då det 
endast fanns 3 barn under 10 år. !
Kanske håller en vändning på att ske. Beträffande pensionärer har de ökat från 9 st. år 
1957 till 142 st. år 1997. Även i detta fall har en ändring i tendensen skett från år 1987, då 
det fanns 161 st. Totala antalet invånare har dock fortsatt att minska. Utvecklingen belyses 
också av att enpersonshushållen ökat från 12,1% 1957 till 63,6% 1997 av det totala 
antalet hushåll och att det läsåret 57/58 fanns 139 barn från bostadsområdet i 
Norrängsskolan medan det endast var 2 st. läsåret 97/98. Den utveckling beträffande 
befolkningen som skett på Norrängen är normal och brukar i stadsbyggnadssammanhang 
benämnas utglesning. !
Självfallet leder det till att underlaget för t.ex. skola och butiker minskar och skapar 
problem för dessa. Ett påtagligt bevis för detta är ju, att butiken, som fanns på området, 
numera har lagts ner. Befolkningsutvecklingen har åskådliggjorts i diagram som redovisar 
befolkningens ålderssammansättning vart 10: e år från 1957.       
Se även sidorna 25-27 !!!

Text: Inge Persson             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Utveckling och förbättringar inom vår bostadsrättsförening !
När man idag ser tillbaka på vad som hänt här på Norrängen ser man att det gjorts många 
förbättringar som underlättar vår vardag och ger ökad trivsel. !
I dessa oroliga tider känns det tryggt att veta att ytterdörren i trappuppgången låser sig 
själv klockan 21. Visst hände det i början att någon glad person, som glömt sin nyckel, 
stod utanför och hojtade och kastade grus på något fönster för att bli insläppt frampå 
småtimmarna, men nu tycks alla ha nyckel i ett snöre om halsen. Trappuppgångarna, som 
förr var klädda med marmorplattor till hälften, har nu målats i varma färger. Det blir man 
glad av. !
Tack för treglasfönstren!  Nu kan långtradarna få köra bäst de vill på motorvägen - vi hör 
dem inte. Man hör inte heller vad som är på gång i trappuppgången, och det känns på 
något vis lite snopet. De är lätta att tvätta också, lätta att svänga runt och tvätta emellan. 
Tänk vad det var besvärligt förr när man fick dela på de gamla, tunga perspektivfönstren 
och haka upp dem och stå emellan två glasrutor, livrädd för att de skulle slå igen och man 
skulle hamna mellan glas och ram. Dessutom fordrades det en böjlig rygg för att nå 
bakom persiennen där högt över huvudet. !
Det där med övernattningsrum blev en stor succé. Nu kan man ha nattfrämmande utan att 
behöva ligga på golv och bänkar. Har man utrymme så har man inga sängar. Man känner 
sig ena stolt då man släpper in sina gäster i övernattningsrummen och ser deras miner "så 
fint här är, så vackert inrett - och kök- och dusch finns här också". Fast visst har man fått 
flera övernattande gäster, men det må vara hänt. !
Det var mysigt med den nybyggaranda som fanns när vi flyttade in. Man hjälptes åt med 
de arbeten som man kunde klara själva för att göra allt så billigt som möjligt. Då var det ju 
i förhållande till lönerna höga hyror och insatsen hade ju också varit hög. Männen skötte 
själva nyplantering av träd och buskar under ledning av stadsträdgårdsmästaren. De 
målade också garagedörrarna och väggarna i källare och handtvättstuga i alla husen. 
Gräsklippning skötte vaktmästaren. Nu mera sköter HSB Service om våra ute områden. 
Balkongräcken och mellanväggar på balkongerna fick vi måla själva när det blev 
nödvändigt. Man fick hämta en färgburk och pensel hos vaktmästaren, kavla upp ärmarna 
och testa om man hade anlag för målning. Somliga målare blev efter en stund lika 
välmålade som räcken och balkongväggar. Men arbetsglädjen var det inget fel på och inte 
på självbelåtenheten heller efter väl förrättat värv. (Målarfärgen på kroppen går bort med 
matolja). Men nu har vi fått nya, vitlaserade mellanväggar, som inte ska målas. Väggarna 
har tapetserats med väv och målats vita. Sprickor och jack i väggarnas murbruk syns nu 
inte och det är lätt att tvätta väggarna om det behövs. !
Vidare är vi numera inkopplade på fjärrvärmenätet. Personligen tycker jag att jag fått en 
mera jämn uppvärmning i min lägenhet och jag har i vinter haft det varmare och skönare 
än under tidigare vintrar. !
Kabel-TV har vi också fått, det hör ju nästan till nuförtiden. Tyvärr har vi inget inflytande 
när det gäller vilka kanaler vi skulle vilja ha. Men Vår Bostads chefredaktör Östen 
Johansson för en städig kamp mot kabel-TV monopolet så vem vet om det ändå inte blir 
aktuellt inom en relativ snar framtid att varje hushåll ska kunna bestämma vilka TV-kanaler 
man vill ha. 

Text: Gun-Britt Dahlström 



!
Reparation , underhåll och förbättring av fastigheterna !
1955    Ombyggnad för uppvärmning av fastigheterna med oljeeldning. !
1962     Samtliga vindskivor har plåtskotts. 

Alla gångar inom området har asfalterats. !
1963    Ny värmepanna typ Norrahammar har installerats. !
1965    Fastigheterna har målats utvändigt. !
1967       Taket till C-husets östra sida har belagts med nytt tegel. !
1970 Asfaltering av gångvägar gjordes, yttre målning av takutsprång och stuprör, 

uppsättande av centralantenn. !
1972 Utbyte av de gamla värmepannorna och nytt expansionssystem. Målning av 

de vita partierna i radhusen samt målning av fönster i de stora husen. !
1973   Nya värmepannor och nytt expansionssystem har installerats. !
1975 Radiatortermostater har inmonterats på samtliga radiatorer i lägenheter och 

gemensamma utrymmen. !
1982   Isolering av kulvert samt ommålning och reparationer av balkongerna. !
1985   Elpanneanläggning installerad. !
1986    Byte av vattenledningsrör. Greppblandare på vattenkranarna monterade. 

Byte av fönster i trapphus. Isolering av vindar i radhus och ateljélägenheter. 
Omläggning av vattenledning utomhus. !

1987    Byte av entrédörrar i flerfamiljshusens trapphus. !
1988    Byte av entrédörrar i radhusen. Målning och reparation av golv i pannrum. 

Byte av expansionskärl. Spolning av köksstammar. Byte av pumpar, 
montering av värmeväxlare samt isolering. !

1991 Utvändig målning samt reparation av balkonger på radhusen, reparation av 
trappor utomhus, målning av garage. 
Installation av kabel-TV. !

1992 Asfaltering av samtliga asfaltsytor, ommålning av trapphusen, nya 
trappräcken, nya armaturer i trapphusen samt nya namntavlor. 
Två stentrappor utvändigt har bytts ut. !!!!!!



1993 Målning av fönster, balkongfronter och balkongräcken. Nya mellanväggar på 
balkongerna. Byte av tegelpannor på flerbostadshusen. 
Iordningställande av containerplats för grovsopor och papper samt 
pappersförråd i källare. Utbyte av källardörrar i radhusen. 
Lekplatsen har utrustats med nya lekredskap. 
Samtliga ytterdörrar har försetts med elslutbleck. Nya takfönster har 
monterats i ateljélägenheterna. Takbryggor och snöskydd har bytts ut. !

1995 Byte av anslagsjärn i samtliga garageportar. Utrustning för strömavbrott har 
kompletterats. Installation och anslutning till fjärrvärme. !

1996 Byte av fönster. Avpassning av sopor för källsortering. Fasad Strandvägen 
18 har vävsatts och målats. Ny ventilation för torktumlare Hagstensgatan 5 
och 12 har installerats. Asfaltering av parkeringsplatser samt nytt räcke 
uppsatt vid Grännavägen. Iordningställande av 6 nya parkeringsplatser 
Hagstensgatan 3 samt nya nummerskyltar till samtliga platser har 
genomförts. Utbyte av stamventiler för jämnare värme. Ombyggnad av 
pannrum till garage och förrådsutrymme. Målning av entrédörrar på 
radhusen. Nytt förråd till affären. Obligatorisk ventilationskontroll har 
genomförts !

1997 Uppsättning av staket utmed Hagstensgatan. Byte av balkongdörrar i 
radhus. Nya ytterdörrar i samtliga flerfamiljshus !
Kostnadsberäkning för installation av hissar gjordes 1989. Då husen är K-
märkta kan utvändiga hissar inte tillåtas. !
Två dosor för radonmätning har varit utplacerade. Mätningen visade 50 ph/
kubikmeter. Gränsvärdet för sanitär olägenhet är 200 Bq. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Reparation och underhåll av lokaler  !
FRITIDSLOKALEN Strandvägen 18 !
1992 

• omläggning av golv 
• reparation av ljusramp och kontakter 
• ommålning 
• inköp av möbler och gardiner !!
EXPEDITIONSLOKALEN Hagstensgatan 3 !

1992 
• ommålning 
• omläggning av golv !!!

TVÄTTSTUGORNA !
1952 
Vid inflyttningen fanns 1 tvättmaskin och 1 centrifug per tvättstuga. !
1965 
Dessa utbyttes mot 2 modernare Bohusmaskiner per tvättstuga. !
1983 

• Tvättstugorna målades om och försågs med 2 nya tvättmaskiner av märket 
Wascator samt en torktumlare per tvättstuga 

• Nya avfuktare inköptes till samtliga torkrum 
• Ommålning, nya golvmattor !!

MOTIONSLOKAL OCH BASTU TOGS I BRUK 1953 !
1980 

• Motionslokalen har reparerats och utrustats med motionscykel, roddapparat samt 
ribbstol. !

1997 
• Reparation av bastu och omklädningsrum !

UTHYRNINGSRUM !
2 uthyrningsrum med 6 bäddar sammanlagt stod klara för användande 1997 !
GARAGE !
56 garage färdigbyggda 1959 !



RADIO OCH TV !
Centralantenn för lokalradio 1960 !
Centralantenn för TV 1970 !
Kabel-TV 1991 !!
AFFÄRSLOKALEN Hagstensgatan 12 !
Calles Livs   1951-1961 !
Konsum Union 1961-1981 !
Du Livs  1981-1986 !
Matnära  1986-1989 !
Jättens Livs  1989-1997 
(Flera ägare) Affären upphörde 1997. !

 Foto: Malcolmson  !!!!!!!!
Ekonomisk utveckling !
En sammanställning av föreningens bokslut vid fem olika år med tio års intervall redovisas 
här nedan. Detta ger en bra bild av den ekonomiska utvecklingen i föreningen. !
I anslutning till detta redovisas i ett diagram hur de totala avgifterna från medlemmarna till 
föreningen förändrats jämfört med konsumentprisindex. Här kan påpekas att 1991 till kom 
moms på avgifterna vilket återspeglas i diagrammet. !
Av intresse är hur marknadspriserna på lägenheterna förändrats under årens lopp. Här 
redovisar ett diagram förändringen i pris per kvm. Dels för alla lägenheter som gått i 
försäljning, dels två olika typer av lägenheter, nämligen trerums på 77 kvm och fyrarums i 
radhus på 100 kvm. Här återspeglas bomen på fastighetsmarknaden i början av 1990-
talet. Se även sidorna 27-31. 
’ !!

Text: Inge Persson !!!

 



Aktiviteter !
Föreningen anordnar studiecirklar varje år. Studieledare är Stig Alterius. Cirklarna har 
studerat och läst om svenska landskap. Varje år i maj månad har en resa gjorts till det 
landskap som har studerats. Resan har omfattat 2-3 dagar. Resorna har hittills gått till tio 
olika landskap. 
 !!!!!!!!!!!!!

!
Foto: Gillis Fredriksson !!

Föreningen har också i Strandvägen 16 en trevlig träningslokal med bastuanläggning. 
Gymnastik har bedrivits i lokalen i ca 17 år under ledning av Gun-Britt Dahlström för 
föreningens damer. Även för herrarna har det varit gymnastik under ledning av Mats 
Almgren och Bernt Lönn. !
Den mycket fina och nyrenoverade (1997) bastuanläggningen är öppen för damer; 
torsdagar 18-21 och herrar fredagar 14-20, lördagar 14-19. Innan motorvägen kom till gick 
det bra att ta ett dopp i 
Vätterns svala böljor. Det 
var ofta som en tapper 
skara tog sig en simtur 
efter träning och bastu. 
Föreningen har haft sin 
årliga julfest nu i ca 25 år. 
I början var festen i 
fritidslokalen, men 
numera i 
Norrängsskolans matsal. 
På senare år är det 
barnbarnen som kommer 
med och leker och 
dansar av hjärtans lust. 
   !!
Text: Arne Rapp !

Detta kort är från en av alla studieresor som har ordnats. 

Foto Gillis Fredriksson



VISA VID HSB-CIRKELNS TIONDE RESA 18 - 20/5 1999 !
Text: Marianne Beckling !
En visa vi vill sjunga, den handlar mest om våran kurs 
om landskapsresor långa då vi fått åka buss. 
Ja bort, ja bort från Norrängen när det blitt vår 
det har vi åkt i tio år. 
Ja, tänk vad tiden går. !
Vi började år 90 med det som närmast till oss är 
Runt Vättern där till Karlsborg och ÖvraIid det bär. 
Till Visingsö dit Björklunds bjöd oss alla flott 
med Vätterfisk o annat gott. 
Ja, tänk vad tiden går. !
Sen bar det av till Värmland med Mårbacka och Tosseklätt 
o nästa gång till Värend där Moberg har satt sprätt 
på fantasin Om Västergöl och Korpamon 
Om kärlek och om rätta tron. 
Ja, tänk vad tiden går. !
Härnäst vi ställde färden till Visans skepp och Bullerbyn 
och året 94 var Dalsland på menyn. 
ja Bohuslän vi även hann att kika på 
ur bussen hann vi sällan gå 
Ibland så blir det så. !
Härnäst blir Skåne målet, där blev det go och möe mad 
på Spången och i Åhus de kom med stora fat. 
Men nästa år till Dalarna vår resa gick 
vi Sundborn, Ornäs skåda fick 
och kyrkor i lång rad. !
Nu 97 är året då vi om Sörmland hade läst 
och denna resa var visst av alla resor bäst. 
Sen Blekinge och Öland vi nu åkte till 
Vi orkidéer skåda vill 
Men oj vad tiden gick. !
Nu tio år förflutit och vi till Uppland kommit har 
Vi får väl se vart färden till nästa år skall tas 
För bort, ja bort från Norrängen när det blitt vår 
Det hår vi åkt i tio år 
men mera återstår. 

!
!
!
!



BASTUVISA 
Melodi: My Bonnie 
Text: Lasse Rapp 

!
Vers 1. När veckan nu lider mot slutet      

vi längtar till bastun så klart 
och Bertil har ordnat med värme 
sen sitter vi länge .... kvar. !
Basta, Basta, är det bästa vi alla vet 
Basta, Basta är det bästa vi vet. !

Vers 2. Det bästa utav dessa kvällar     
det är våra träffar så klart. 
När vi uti Bastun få skälla 
på allt som har hänt ut i stan. !
Basta, Basta, är det bästa vi alla vet 
Basta, Basta är det bästa vi vet. !

Vers 3. Att vi nu har roligt i Bastun 
det kan ni väl neka till 
och den som har ordnat det mesta 
det är våran Badmästare. !
Bertil, Bertil, vi tackar dig nu idag HURRA 
Bertil, Bertil vi tackar dig nu i dag. !

Vers 4. Vår bastu nu Göthe har smyckat. 
Vi känner att Julen är här, 
Han ordnar för trivsel och lycka. 
Vi tackar för han är ju här. !
Göthe, Göthe, vi tackar dig nu idag HURRA 
Göthe, Göthe vi tackar dig nu idag. !

Vers 5. Till slut vi alla nu tacka 
om Bastat så flitigt i år 
och önskar oss alla på detta 
ett riktigt gott nytt Basta år. !
Basta, Basta, är det bästa vi alla vet 
Basta, Basta är det bästa vi vet. !!!! !
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Pris/kvm vid köp  
Olika lägenhetstyper

0,00

1 000,00

2 000,00

3 000,00

4 000,00

1960 1970 1980 1990

Totalt
3/77
4/100



!!
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Medelpris vid köp 

0,00

625,00

1 250,00

1 875,00

2 500,00

1957 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1997

1 894,001 870,00

2 443,00

550,00489,00

221,00
157,00

63,0031,0018,00

Kr/kvm.
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        BOKSLUT FÖR ÅREN 1957, 1967, 1977, 1987 och 1997.

RESULTATRÄKNING.

INTÄKTER. 1957 1967 1977 1987 1997

Avgifter, bostäder ……………….. 471.936 661.595 1.179.680 2.956.044 5.471.664

./. Avsättning till inre fond ……     - 22.245 37.460 37.460 179.184 331.572

Summa …………………….    = 449.691 624.135 1.142.220 2.776.860 5.140.092

Hyror ……………………………… 0 1.080 68.647 99.486 136.323

Övriga intäkter …………………… 3.458 3.046 4.559 6.043 75.236

Totala intäkter …………….    = 453.149 628.261 1.215.426 2.882.389 5.351.651

KOSTNADER.

KAPITALKOSTNADER:

Avskrivningar ……………………. 45.748 102.258 138.993 121.606 255.450

Räntekostnader …………………. 183.762 291.400 288.617 492.828 824.581

./.  Räntebidrag ………….... ….   - 0 0 0 36.492 108.879

Summa kapitalkostnader        = 229.510 393.658 427.610 577.942 971.152

UNDERHÅLLSKOSTNADER:

Yttre underhåll …………………… 57.636 52.686 114.259 636.436 887.539

Summa underhållskostnader  = 57.636 52.686 114.259 636.436 887.539

DRIFTSKOSTNADER:

Arbetskraft, arvoden ……………. 29.495 58.331 196.080 410.062 49.518

Förvaltningsarvoden ……………. 5.500 9.276 45.228 97.986 183.400

VA-avgifter ………………………. 13.110 37.282 113.780 216.299 190.943

Uppvärmning ……………………. 106.342 61.841 212.856 670.374 1.164.735

Elavgifter ………………………… 9.446 16.587 23.525 88.964 157.448

Sophämtning, sotning, snöröjning 4.925 12.262 30.249 50.768 89.040

Fastighetsskötsel ……………….. 0 0 0 34.228 690.960

Fastighetsförsäkring ……………. 3.071 8.356 16.844 41.532 46.921

Fastighetsskatt ………………….. 20.188 30.825 38.964 133.000 502.500

Övriga kostnader ……………….. 3.094 9.859 27.039 115.717 131.387

Summa driftskostnader ……  = 195.171 244.619 704.565 1.858.930 3.206.852

Totala kostnader…………….  = 482.317 690.963 1.246.434 3.073.308 5.065.543

Fastighetsförvaltn. resultat     = 29.168 62.702 31.008 190.919 286.108

FINANSIELLA INTÄKTER:

Ränteintäkter ……………………. 9.815 25.242 49.785 2719 122.501



Räntebidr. ROT eg. finansiering .. 0 0 0 0 74.605

BOKSLUTSDISPOSITIONER:

Från/till Underhållslånenpost ROT 0 0 0 158.000 378.000

Statlig inkomstskatt ……………… 0 0 0 0 104.666

Redovisat årsresultat ………  = 19.353 37.460 18.777 30.200 548

Noteringar:

Redovisat årsresultat för år 1957 och 1967 är justerat med kr 22.245 respektive kr 37.460. 

Föreningsavgäld för år 1967,77, 87 (5.804:- / 7.255:- / 7.255:-) är fört under "Övriga kostnader".

BALANSRÄKNING.

TILLGÅNGAR:

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR: 1957 1967 1977 1987 1997

HSB i avräkning …………………. 328.404 101.418 81.624 0 2.618.465

Kapitalräkning (HSB Riksförbund) 0 377.512 483.329 0 0

Avgift- och hyresfordringar ……… 1.679 1.344 2.217 15.337 17.570

Förutbet. kostn. / Upplupna intäkter 1.597 0 112 22.418 431.042

Bränslelager ……………………… 0 2.828 7.573 54.390 0

Bank ………………………………. 4.020 48.170 0 0 0

Diverse personer 30.942 0 0 0 0

Summa omsättningstillgångar = 366.642 531.272 574.855 92.145 3.067.077

! !
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR:

Andel i HSB Jönköpings Län …… 0 0 0 500 500

Maskiner & Invetarier ……………. 1 357 4.249 156.153 19.079

./. Värdeminskning dito ……        - 0 0 0 140.753 19.079

Bokfört restvärde mask. & inv.    = (1) (357) (4.249) (15.400) (0)

Ombyggnad kallvattenrör ……….. 0 0 0 1.469.000 1.469.000

./. Värdeminskning dito ……….   - 0 0 0 0 734.500

Bokf. restv. omb. kallvattenrör     = 0 0 0
(1.469.00

0) (734.500)

Ombyggnad fönster och dörrar 0 0 0 0 4.688.000

./. Värdeminskning dito ……...     - 0 0 0 0 195.000

Bokfört restvärde omb. fönster   = 0 0 0 0
(4.493.00

0)

Värmeanläggning ……………….. 0 0 0 42.962 0

./. Värdeminskning dito ………..  - 0 0 0 42.962 0

Bokf. restvärde värmeanläggn.   = 0 0 0 (0) 0



Antennanläggning ……………….. 0 0 0 55.495 0

./. Värdeminskning dito ……….   - 0 0 0 55.495 0

Bokf restvärde antennanläggn.    = 0 0 0 (0) 0

Skyddsrum ………………………. 0 3.120 0 33.671 0

./. Värdeminskning dito………      - 0 1.040 0 33.671 0

Bokört restvärde skyddsrum        = 0 (2.080) 0 (0) 0

Byggnader ……………………….. 7.527.929 7.527.929 6.978.300 7.527.929 7.527.929

./. Värdeminskning byggnader     - 86.447 450.579 450.579 450.579 5.140.929

./. Värdeminskn. byggn.  amort.   -               0 957.743 2.186.589 3.714.369 0

Bokfört restvärde byggnader       =
(7.441.48

2)
(6.119.60

7)
(4.341.13

2)
(3.362.98

1)
(2.387.00

0)

Mark ……………………………… 210.371 210.371 760.000 210.371 210.371

Summa anläggningstillgångar  = 7.651.854 6.332.415 5.105.381 5.058.252 7.825.371

Underhållslånepost - ROT ………. 0 0 0 1.607.000 3.316.000

Totala tillgångar ………………. 8.018.496 6.863.687 5.680.236 6.757.397
14.208.44

8
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BALANSRÄKNING.

SKULDER & EGET KAPITAL.

KORTFRISTIGA SKULDER: 1957 1967 1977 1987 1997

HSB i avräkning………………… 0 0 0 522.271 0

Leverantörsskulder ……………… 0 0 0 43.052 913.253

Skatteskuld ………………………. 0 10.037 9.596 0 75.686

Förutbetalda avgifter och hyror …. 0 6.557 83.776 209.444 385.787

Upplupna kostnader & div. skulder 21.113 149.965 80.193 305.191 319.981

Personalskatt ……………………. 0 3.083 9.236 5.984 387

Oreglerade byggnadskostnader 108.435 0 0 0 0

Summa kortfristiga skulder     = 129.548 169.642 182.801 1.085.942 1.695.094

LÅNGFRISTIGA SKULDER:

Fastighetslån ……………………. 7.384.049 6.097.468 4.834.135 3.306.355 2.357.223

Ombyggnadslån …………………. 0 0 0 1.039.000 5.014.726



!

ROT-lån …………………………… 0 0 0 0 3.316.000

Byggnadskreditiv ………………… 0 0 0 430.000 0

Energilån 0 0 0 22.708 0

Summa långfristiga skulder    = 7.384.049 6.097.468 4.834.135 4.798.063
10.687.94

9

RESERVERINGAR 
FASTIGHETSUNDERHÅLL:

Fond för inre underhåll ………….. 120.932 120.392 142.494 446.758 1.158.809

Fond för yttre underhåll …………. 72.000 193.353 178.334 141.000 263.000

Summa fonder för underhåll   = 192.932 313.745 320.828 587.758 1.421.809

EGET KAPITAL:

Insatser …………………………… 207.215 207.215 207.215 209.590 209.590

Avgår för egna lägenheter…….   - 0 0 0 605 605

Upplåtelseavgift …………………. 0 0 0 74.625 74.625

Dispositionsfond ………………… 67.579 0 116.480 32.224 119.438

Reservfond ………………………. 34.281 75.118 0 0 0

Årets resultat ………………   = 2.892 499 18.777 30.200 548

Summa Skulder & Eget Kapital 8.018.496 6.863.687 5.680.236 6.757.397
14.208.44

8


