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Skellefteå är en relativt ung stad som 
fick sina stadsrättigheter i juli år 1845. 
Stadsbebyggelsen startade med uppfö-
rande av hus på 27 kvarter belägna på 
hjortronmyrmarken norr om Skellefte 
älv som benämndes Norrböle by. I sta-
dens norra utkant låg kanalen/avlopps-
diket som senare fylldes igen och blev 
Kanalgatan. Den tidigare marknads-
platsen låg vid Bonnstan men nu kom 
handeln att flytta till staden. Böndernas 
stad och borgarnas stad kom att ligga 
sida vid sida.  
  Norrböle by är den ursprungliga be-
teckningen för tätbebyggelsen norr om 
älven. Namnet kommer av Norra byn, 
motsvarande är Sörböle, södra byn. 
  År 1915 stod det nya centrallasarettet 
klart. Lasarettets tillkomst och den 

Detta är resultatet av en 
studiecirkel vars ändamål var 

att ta fram en historik om 
brf. Klockaren på Läkarvägen 
i Norrböle, Skellefteå år 2015 

när husen nu firar 50 år

fortsatta utbyggnaden av Norrböle 
ökade arbetstillfällena för invånarna. 
Men riktig fart tog byggandet först på 
1930-talet.
   Hyresgästernas Sparkasse- och Bygg-
nadsförening (HSB) första lägenhetsbe-
stånd i Skellefteå, brf. Wrangel, bygg-
des år 1935 på Norrbölegatan 52 samt 
1936 brf. Solhöjden på Norrbölegatan 
54–58. Strandgatan 13 och Tjärhovsga-
tan 3 bebyggdes 1942 och 1943. (Källa: HSB)

  Hyreshusen norr om lasarettet på 
Norrhammargatan 1A–B, 3A–B och 
Läkarvägen 2A–F byggdes av HSB och 
stod färdiga 1953. Numer är dessa hus 
ägda av SkeBo. I innergården står en 
staty, ”Björnhona med ungar” av Ferdi-
nand Weltz, inköpt av HSB 1954. 
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Norr om dessa hus var mest skog. Skyt-
tegillet, Skellefteå skarpskytteförening 
som bildades 1863 och var Skellefteås 
allra första idrottsförening, hade här sin 
paviljong (klar 1901) och den var belä-
gen där förskolan nu ligger. Skjutbanor 
för snabbskjutning och närstrid samt 
100- och 300-metersbanor fanns norr-
ut. Läkarvägen var en återvändsgränd 
men förlängdes senare till den u-sväng 
den nu har åt väster mot Klockar-
bergets topp.
   Riksbyggen (de röda tegelhusen 
efter Läkarvägen) uppfördes något år 
tidigare än vår bostadsrättsförening 
Klockaren, som byggdes mellan åren 
1963–65. Strax före jul 1964 började 
inflyttningen till de yttre husen, 6:an. 
Den huskropp som blev sist klar var 
5A–B. Kvartersnamnen på brf. Klockaren 
är Paviljongen (Läkarvägen 5A–J) och 

Sköterskan (Läkarvägen 6A–K). 
   Norr om Läkarvägen påbörjades ett 
projekt som kom av sig, Erikslid. I början 
av 1990-talet var det stor bostadsbrist 
och det planerades för 1 700 lägenheter 
från nuvarande Erikslid och västerut 
bort till Dödmantjärn, men det slutade 
med 365 lägenheter och ett litet centrum. 
(Thore Sjögren, Staden som hembygd, Norrböle. Kommun-
tryckeriet 2003) 

Ett centrum med Konsum, systembolag 
(som flyttats till Solbacken) ELON, piz-
zeria, frisör och en antikaffär finns för 
närvarande, kiosken är nu nedlagd.
   Men nu, 2015, har projektering för 79 
småhustomter och eventuellt ett eller 
två högre hus för lägenheter, äldre- och 
trygghetsboende kallat Västra Erikslid, 
startat inom samma område. Där plane-
ras även förskolor.

4

Foto: Skyttepaviljongen 1903, Skellefteå museum



Historiskt om HSB
Första hyreshusen i Stockholm byggdes 
i slutet av 1800-talet. Lägenheterna i 
Fridhem skulle enligt bolaget ha ”värde-
fulla bekvämligheter såsom vatten- och 
avloppsledning, kokgas, tambur, skaffe-
ri, garderob, särskild källare och särskilt 
vindskontor”. Byggnaden stod färdig 
1898 och infriade förväntningarna. Det 
var ett för tiden mycket välplanerat 
hyreshus för arbetare. Husets innergård 
upptogs inte av uthus och dasslängor 
utan lämnades öppen som lekplats för 
barnen. Man lät till och med uppföra en 
öppen takförsedd paviljong som skulle 
ge barnen skydd vid regnväder.  
   Ovanligt var också att huset hade torr-
klosetter, så kallade kabinett, i trapp-
uppgångarna. I andra hyreshus låg 
torrdassen på gården eller på vinden. I 
huset fanns även butiker, en skolsal, ett 
föreläsningsrum, ett likrum, ett badrum 
och tvättstugor. Tegeltraven, som huset 
kom att kallas, hade 214 lägenheter va-
rav 180 bestod av ett rum med kök. Kö-
ken var med avsikt små för att försvåra 
möjligheten att hysa inneboende. Där 
fanns drygt tio tvårummare och 24 lä-
genheter som endast bestod av ett rum 
med spis. Åren runt första världskriget, 
då bostadsbristen i Stockholm var svår, 
var invånarantalet som högst. År 1913 
bodde 1 662 personer i Tegeltraven. 
Det ger ett genomsnitt på nästan 8 per-
soner per lägenhet. Huset är idag HSB:
s bostadsrättsförening Fridhem, samma 
namn som huset officiellt hade när det 
byggdes. 
   Under åren 1965 - 1974 producerades 
Miljonprogrammets hus. Avsikten med 
riksdagsbeslutet var att 100 000 lägen-
heter skulle produceras per år under en 

10-årsperiod. Målet var att under denna 
tid bygga en miljon lägenheter för att 
avhjälpa trångboddheten och bostads-
bristen. (Källa: Wikipedia)

När vårt bostadsområde projekterades 
fick man dispens för att ”slippa” bygga 
hissar i trapphusen. Eftersom husen 
bara var i tre våningar fanns det inga 
krav på hissar. På 1980-talet framfördes 
önskemål om att man skulle installera 
hissar, men efter en omröstning blev 
det inte så, något som såhär i efterhand 
kanske inte var så förnuftigt, eftersom 
de som ännu bor kvar har ju blivit be-
tydligt äldre och nu kanske önskar att 
det funnits hiss.
   En kuriositet är att under byggstart så 
arbetade Lorentz Andersson som ”pinn-
pojke”  åt Larco, som gjorde sitt sista 
bygge här. Lorentz blev kommunalråd i 
Skellefteå - Sveriges yngsta - och senare 
även Landshövding i Västerbotten, 
2001-2007.
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Soptipp
Ungefär där värmeverket ligger, intill 
bensinpumparna, låg stadens stora 
soptipp. Där tippades allt; hushålls-
sopor, bilar, byggskräp, tunnor, farligt 
avfall … ja, allt. Skeppsråttorna och 
kråkorna frodades och ett stort nöje var 
att skjuta dem. Man fick betalt för varje 
råttsvans (de är ju skadedjur) så det 
var inte bara ett nöje. Cirka 1960 togs 
stadens nuvarande stora avfallsstation/
återvinningscentral på Degermyran, 
Solbacken, i bruk. 

Lasarettsvägen
Längst upp på Lasarettsvägen, i Riks-
byggehuset, fanns Bibbis kiosk. Den 
flyttades till Erikslids centrum när det 
var klart och längst ner, nära Kanalga-
tan, fanns en annan kiosk och mitt i 
backen av Lasarettsvägen, söder om 
pizzeria Picasso som tidigare var Eko-
livs, fanns ett café, Furubo. Där fanns  
också en blomsteraffär som senare blev 
presentaffär. Nu säljs där gravstenar 
med tillbehör. På Norrhammargatan 
finns och har funnits många företag; 
Konsum, hobbyaffär, loppis, eventföre-
tag, cykelaffär, frisering, saltrum, m.fl.

Vattenreservoaren
År 1895 byggdes en 2,5 km lång vat-
tenledning från Falkträsket till Skel-
lefteå stad. Detta firades med att man 
satte en staty i stadsparken – Johanna 
i parken – för att visa att man nu hade 
rinnande vatten i staden. Tidigare hade 
man hämtat vattnet direkt från älven, 
vari även avloppsvatten rann ut. Inte så 
hygieniskt! 
   Eftersom självfallstrycket inte kunde 
försörja dem som bodde högre än den 
på södra sidan belägna Falkträsket, 
måste en högreservoar byggas, det 
gjordes 1926 vid Läkarvägen. Den är i 
kullen vid förskolan. En tryckstegrings-
station som pumpade upp vattnet 
byggdes på Nordanå. 1966 byggdes 
även en tryckstegringsstation på 
Solbacken. Numer har byggnaden på 
Läkarvägen tagits ur bruk men fungerar 
nu, som tidigare, som en kort och brant 
pulkbacke. (Källa: skellefteå.se)

Stensoffan
Uppe på Klockarberget finns en naturlig 
stensoffa som ser inbjudande ut. Den 
formades av inlandsisen när den drog 
sig tillbaka för cirka 8 000 år sedan. Där 
hölls Gökotta för många år sedan.
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Tvättstugorna
Det har alltid funnits åtta tvättstugor, 
två nära tillsammans, i fyra olika hus-
kroppar i området. I 5J fanns och finns 
en grovtvättmaskin. I tvättstugorna 
fanns från början två tvättmaskiner, en 
centrifug, ett torkskåp, en mangel, ett 
strykjärn och en strykbräda. Från början 
satt det en automat på tvättmaskinen 
och torkskåpet vari man fick lägga en 
krona för att de skulle fungera, men 
efter att det försvann pengar ur dem så 
togs de bort på 1980-talet. Vicevärden 
gick runt och tömde automaterna och 
inkomsten gick till reparationer av tvätt-
stugorna. På 1990-talet sattes det in 

torktumlare efter diskussioner om det 
var en bra investering på grund av att 
de nötte kläderna! Idag finns här totalt 
16 tvättmaskiner - nästan alla nya.

Bastu
Bastu fanns från början, men endast 
med en dusch. 1973 byggdes en dusch 
till och 2014 byttes trädörren intill 
bastun till en i glas. Tidigare var mån-
dag och onsdag dambastu, tisdag och 
torsdag herrbastu och på fredag, lördag 
och söndag familjebastu. Nu bokar 
man tid då man vill och lånar nyckel hos 
vaktmästaren.
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Foto: Vy över lasarettet och HSB Klockaren uppe till höger, 1966, Skellefteå museum



Kylrum
Kylrum/matkällare fanns i varje hus-
kropp. Där hölls en temperatur på +4 
grader. Kylaggregaten drog väldigt 
mycket ström så 2010 stängdes alla 
utom det i 5F. Om man vill kan man 
hyra ett utrymme där.

Mörkrum
I barnvagnsrummet i 6A fanns från bör-
jan ett mörkrum att låna för framkall-
ning av sina egna svartvita foton. Det 
var populärt men finns ej längre kvar.

Bordtennis
Från start gjordes det ett ”pingisrum” i 
6A. Det fungerar fortfarande så.

Tennis- och badmintonplan
Tennis och badmintonbanan öster om 
6A byggdes med hjälp av stadsbidrag 
på 1980-talet.

Vävstuga och Gym
Vävstuga har alltid funnits i 6H. En 
vävstol köptes in för de boende och i 
övrigt fanns det flera privata vävstolar 
där. 1983 var det så populärt med väv-
ning att man inredde det intilliggande 
rummet som var måleri till vävrum. Med 
tiden så gick entusiasmen ned och nya 
intressen uppstod. 2010 invigdes ett 
vävrum, 6G,  till medlemsgym, varvid 
man betalar in 500 kr och pengar för en 
lånenyckel. Då får man nyttja gymmet 
(samma tid som tvättstugorna) hur 
mycket man vill. Nu är det cirka 70 med-
lemmar, men långt ifrån alla är aktiva.

Snickeri och Måleri
Snickeriet i 5G-H har alltid funnits där. 
Ett av rummen kan användas till måle-
riarbeten. Tidigare har även ett måleri 

funnits i 6I (i) men är nu förråd, samt det 
måleri som blev vävrum. 

Julgransplundring och Valborgsmäs-
sofirande
Vid tiden för inflyttning i detta bostads-
område, och ett tjugofemtal år framåt, 
roades många barn och vuxna  här. 
Julgransplundring hade man varje år 
och det serverades varm korv och bar-
nen fick godispåsar och det var slädfärd 
med häst som kördes av travlegenden 
Stig Lindmark (invald i travets Hall Of 
Fame) som då bodde här. Efter att Stig 
flyttat körde man barnen med snösko-
ter på en kälke runt området. År 1968 
bodde det så många barn här, så för att 
det inte skulle komma in barn som inte 
hörde hemma här i HSB delade man ut 
biljetter så att man skulle få sin godis-
påse. Högsta numret var 150! På 1980-
talet slutade man med julgransplund-
ringen. Två julgranar med beslysning 
ståtade varje år i området.
   Valborgsmäss var en annan stor gläd-
jestund för barnen. Majbrasan bestod 
av de insamlade julgranarna och den 
var belägen där vaktmästaren nu har 
sitt förråd. Då var det fyrverkeri och 
korvgrillning och godispåsar till barnen. 
Majbrasan brann ned för sista gången 
på 1990-talet.

Isbana
Det låg en isbana där förskolorna nu 
finns som användes flitigt av både dem 
som bodde i HSB och Riksbyggen. Kom-
munen skötte om att spola isen och 
skotta bort snön. Det fanns ingen sarg 
där, men belysning. På somrarna var 
det fotbollsplan där, med riktiga mål. 
Förskolorna byggdes på tidigt 1990-tal.
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Lekplatser
Det var som sagt väldigt barnrikt här, 
det fanns inte mindre än sex stycken 
lekplatser och de bestod av gungor, 
klätterställningar, sandlådor, rutschbana 
och i innergården, som var ett stort 
sandhav, även ett lekhus som några 
pappor timrade upp 1976. De flesta 
lekplatserna hade redan tagits bort och 
den i 5:ans innergård fick med tiden 
underkänt på grund av nya strängare 
bestämmelser om säkerhet, så 2009 
uppfräschades den med nya gungor 
och en lekstuga. På hösten 2014 sattes 
en hög belysningsstolpe upp över 
lekplatsen så den fick lite nytt liv även 
under den mörka tiden.

25-årsjubileet
1990 var det 25-årsjubileum. Då hyrdes 
Norrhammarskolans matsal. Det var 
middag med dans och underhållning av 
Scenadraget. Uppslutningen var god.  

Reparationsfond
Av den avgift som var och en betalade in 
till HSB gick 1 % till en reparationsfond. 
Med tiden blev det en summa som man 
kunde ta ut när man ville t.ex. tapetsera 
om i lägenheten. Detta avslutades 1996-
97 och den insparade summan betala-
des ut till var och en.

Samlingsrummet
Samlingsrummet med kök var från 
första början i 5C. På 1980-talet togs 
väggen mot korridoren bort och rum-
met fick den storlek det har idag. Redan 
tidigt hade man Måndagsgympa i sam-
lingsrummet med bastubad efteråt. På 
1980-talet hade man olika studiecirklar.

   Luciafika den 13:de december är ett 
stående inslag – ibland med luciatåg 
eller annan underhållning. En gång kom 
ett stort luciatåg med brinnande ljus 
och skönsång i strupen och ställde sig 
rakt under brandlarmet. Tur det inte var 
brandlarm med sprinkler! 
   2006 startade Torsdagsfika för gran-
narna att dricka kaffe, snacka och lösa 
världsproblem. 2009 målades furupa-
nelen vit och nya stolar och gardiner 
köptes in.
   Hösten 2008 inköptes en videokanon 
och då började bland annat intresserade 
i Hockeyklubben följa Skellefteå AIK:s 
härliga matcher på storbild, 100 tum. 
   Tidigt på året serveras det ärtsoppa 
och på hösten är det surströmming som 
står på menyn. Pubafton med serve-
ringstillstånd sker en gång på våren och 
en gång på hösten. 
   Vid årsstämmor och vårstädning är 
andra tillfällen när det bjuds på fika av 
Fritidskommittén. Samlingslokalen går 
dessutom att hyra till fester eller möten 
av de boende eller föreningar eller till 
studiecirklar. 
   En diskmaskin installerades 2009. 

Cykelpump
Cykelpump med tryckluft finns vid vakt-
mästeriet, 6F, i fönstret.

Entrédörrarna
Entrédörrarna byttes 2002. De låses 
21.30 och öppnas 03.00.

Bredband och IPtelefoni
Vid ett mycket välbesökt medlemsmöte 
beslutades att bredband och IPtelefoni 
skulle dras in i husen 2003.
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Stambyte, Fönsterbyte och Ventilation
Stambytet skedde 2003. Det tog 18 
månader att utföra detta stora arbete. 
Fönstren, som tidigare var treglasfönster 
med fyra långa skruvar att skruva upp 
och sex sidor att putsa i varje fönster, 
byttes 2006 och ventilationen moderni-
serades 2008.

Lekrum och Uthyrningsrum
Mellan varje tvättstugepar finns ett rum 
med låga fönster in mot tvättstugorna. 
Där var det meningen att barnen skulle 
leka och se mamma/pappa medan de 
skötte tvätten. Men i nutid finns det 
som sagt få barn boende här och rum-
men står mest tomma. År 2005 inreddes 
ett rum mellan 6C-D, till uthyrningsrum 
att nyttjas av tillfälliga nattgäster. 

Miljöhusen
Miljöhusen sattes upp 2005 och sam-
tidigt stängdes sopnedkasten i trapp-
husen. Sopnedkastet var en svensk 
uppfinning och installerades som 
standard i HSB:s flerfamiljshus från 
1930-talet.

Trappstädning
2008 tog ISS hand om trappstädningen 
och korridorer och städning av en del 
allmänna utrymmen. Tidigare hade vi 
egen anställd personal, två på deltid.

Grillplatser
En del stora och solskymmande trän 
togs bort på ett flertal ställen i området 
2008 och det fixades en grillplats i 5:ans 
innergård. Grillplatsen i skogen öster 
om 6F har nog funnits från början. 

Boulebana
Samma år anlades en boulebana på 
den gamla lekplatsen mellan 6F och 

vaktmästarens förråd. Möjlighet till 
badmintonspel i sand gjordes där 
också. Samtidigt ställdes ett flertal träd-
gårdsgrupper ut lite här och var.

Hemsida
Hemsidan byggdes upp 2010. Då fick 
alla bostadsrättsföreningar i HSB Norr 
var sin sida. Du kommer till vår hemsida 
genom: 
www.hsb.se/norr/klockaren 

Postboxarna
2010 ville Posten att vi skulle installera 
postboxar i varje trapphus. Brevbärarna 
slipper då trappspring och sparar tid.

Energilampor
I ett led att spara energi byttes alla lam-
por i trapphusen, markkorridorerna och 
förråden ut till energilampor år 2012.

Fjärrvärmecentral
Ny fjärrvärmecentral installerades 2013. 
Den delades då i två centraler.

Garageportar
Garageportar har bytts två gånger 
under dessa femtio år. En gång i slutet 
på 1980-talet, men då sattes den nya 
dörrkarmen i den befintliga öppningen, 
varvid det blev rätt trångt. 2013 byttes 
till motorstyrda dörrar och till original-
storlek. 

Kompost
En kompostanläggning byggdes upp 
2013 vid Bouleplanen. Där kan man 
lägga blomjord, gamla julblommor, 
påskris och så vidare. Julgranar hämtas 
av sophanteringen vid Miljöhusen efter 
Tjugondedag Knut.
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Hjärtstartare
Under 2014 installerades en hjärtstartare 
utanför samlingsrummet. Samtidigt 
hölls en HLR-utbildning av Civilförsvars-
förbundet.

Väggpallar
Väggpallar att sitta på när man tar av 
och på broddar eller kanske sätter på 
sig rullskridskor/inlines, monterades 
upp 2015 intill postboxarna i varje 
trapphus.

Planteringar
Genom åren har planteringar gjorts 
– och en del tagits bort. Det finns fyra 
äppelträd på två olika platser. Svarta 
och röda vinbär och lite kryddor väster 
om 6:an och under försommaren 2015 
skall körsbärs- och plommonträd plan-
teras i 5:ans innergård samt ev. blåbärs-
try, allt detta för att alla som bor här ska 
kunna plocka och äta. 

Vaktmästare
I lägenheten ovanför fastighetsskötarens 
lokal, var vaktmästarens tjänstebostad 
och där vaktmästaren har sitt verkstads-
utrymme nu, fanns värmecentralen. När 
husen byggdes var det tänkt att man 
skulle elda med koks men det installe-
rades oljeeldning med en gång. Det var 
det nya modet och det var den vär-
mekällan fram till 1983 då fjärrvärmen 
kopplades in.
   Genom åren i Klockarens femtio år har 
endast tre vaktmästare varit anställda:
Åke Landström, 1965-1972, 
Erik Häggström, 1972-1986, 
Hans Hedström, 1986 – och fortfarande.
   Tack vare att vi har egen ”vaktis” så 
har vi fått skottat och sandat innan vi 
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Medverkande i studiecirkeln:                      inflyttad
Urban Örnkloo 1964  
 utfl. 1999  (fortf. repr. för HSB)
Martin Holmgren 6A 1967  
 (f.d. vicevärd och f.d. ordförande)
Gunhild Pettersson 6C 1967
Göran Lindgren 5A 1968  
 (f.d. valberedningens ordförande)
Karin Nilsson 5C 1968
Gun Andersson 5E 1972
Ulla-Britt Svanström 1972  
 (utfl. 2012) 
Lars Broman 6K 1977
Birgitta Bjurman 5C 2002
Anki Säll 5J 2003
Per-Åke Wiklund 5J 2006
Gunnar Nilsson 5H 2009 
Kjell Stenberg 6J 2011

Övriga källor: Skellefteå kommun på nätet (skelleftea.se), Thore 
Sjögren, Staden som hembygd, Norrböle. 2003, HSB Skellefteå,  
Wikipedia.

skall ut och gå eller ta fram bilen på 
morgonen och kan snabbt få hjälp om 
något akut händer i våra lägenheter.

Framtida projekt
Balkongrenovering eller balkongut-
byggnad kommer att bestämmas under 
2015.
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Omslagets första sida: 
Flygbild över Skellefteå stad och lasarettet, 1925. Skellefteå museum.

Insidan: Satellitbild över brf. Klockaren, Google 2006.
Omslagets sista sida:

Brf. Klockaren, 2008, foto: B. Bjurman.

Layout: Birgitta Bjurman 
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Brf. Klockaren, Skellefteå
1965 - 2015 


