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Miljonkomplexet på Haga. 
Brf Huggarens fyra höghus.

Foto: Fritz Nykvist/Västerbottens museum





Umeå vid slutet av 40-talet
Vid den tidpunkt då Brf Huggaren byggdes var Umeå en ordinär 
småstad med ca 19.000 invånare. Från bostadsräkningen 1945 
noteras, att i staden fanns 4.440 lägenheter varav 34% hade 
minst 3 rum och kök. De flesta bodde i det som idag brukar kallas 
Centrala stan, men förstås också Haga. De östra stadsdelarna var 
vid den tiden till stor del obebyggda. 

I dessa dagar, när diskussion om ytterligare broar över älven är 
livliga, kan det vara intressant att veta, att samma diskussioner 
fanns på 40-talet. I och för sig var man redan på 30-talet över-
ens om att det behövdes ytterligare en bro, men själva place-
ringen var man djupt oense om. Sedan kom kriget och brobygget 
sköts upp. Men vid slutet av 40-talet blev det invigning av  
Nya Bron (idag kallad Tegsbron) och hela 6.000 av de 19.000 
invånarna premiär-gick över bron. 

Men här lämnar vi historien om Umeå, staden som på ett halv-
sekel förvandlats från en småstad till Norrlands huvudstad. Inte 
bara genom kommunsammanslagningar, utan främst genom 
etableringen av Umeå universitet. 



Haga vid slutet av 40-talet
På gamla Haga, dvs området från järnvägen fram till Hissjö- 
vägen fanns viss bostadsbebyggelse. I området som kom att  
kallas nya Haga, dvs norr om Hissjövägen fanns endast några  
enstaka bondgårdar, hästhagar tillhörande I20 och K4 samt  
gärden och utmarker. I Djupbäcken kunde man snara harr.

Under 40-talet hörde Haga-Sandbacka till de viktigaste  
utbyggnadsområdena. Det kan vi läsa om i tidsskriften Väster-
botten, som 1987 gav ut ett nummer just om bostadsutveckling-
en i Umeå. Allra först byggdes egnahem, dvs enfamiljshus som 
byggdes efter typritningar och som vi fortfarande ser framför 
allt kring de östra delarna av Hagaparken.

Vi fortsätter att saxa ur Västerbotten: ”De första lamellhusen på 
Haga byggdes 1944 vid Kaptensgatan av den privata bostads-
rättsföreningen Flaggan, med 54 trerumslägenheter i fem hus 
(kv Trumman 3, Flaggan 5). Därefter följde Riksbyggens Ume-
hus nr 6 vid Stenmarksvägen med 54 lägenheter (kv. Hornet 7). 
Längre norrut vid Stenmarksvägen byggde HSB 65 lägenheter  
i fyra hus 1946-47 (kv Huggaren 1).

UMEÅ PÅ 1940-TALET
Invånare: 19.000 st
Antal lägenheter: 4.440 st
Antal broar: 2 
Bensin: 0,7 kr/l (1950) 
Mjölk: 0,3 kr/liter

UMEÅ PÅ 2020-TALET
Invånare: 130.224 st
Antal lägenheter: 40.452 st
Antal broar: 5
Bensin: 15.80 kr (2021)
Mjölk: 10 kr/liter



På fem år färdigställdes 387 lägenheter i 20 hus på Haga. Det 
betecknade något helt nytt i Umeå. Affärer tillkom också, bland 
annat etablerade sig Konsum i Huggaren (hus 7). Hagaskolan 
togs i bruk i januari 1954 och där fanns plats för 338 elever. 

Konsumbutiken blev en given samlingspunkt för både stora och 
små. Inger Berg, som idag bor i den ombyggda Konsum-butiken 
och som även bodde i föreningen som barn minns att de minder- 
åringa ofta var de som fick i uppdrag att handla mjölk där.  
Mjölken köptes på lösvikt för 42 öre/litern och sedan var det upp 
till barnen att försöka konka hem den stora aluminiumbehållaren.  
Då var det nog extra skönt att bo nära affären!

År 2000 byggdes Konsum-butiken om till lägenhet och butikens 
ingång är idag en stor uteplats.

Haga 1954. Hagaskolan till vänster i bild och Brf Huggaren till höger.   
Foto: AB Flygtrafik / Västerbottens museum



Konsumbutiken i hus 7.

Ursprunglig ritning på Konsum-butiken med trapp ner till källaren där lagret fanns.

Stenmarksvägen 7, bottenplan



Brf Huggaren 
Huggaren, som var den första bostadsrättsföreningen inom HSB 
Umeå byggdes av Olaus Forsbergs byggfirma. 65 lägenheter 
byggdes och kalaset gick lös på närmare 1,6 miljoner kronor(!).

Den första lägenheten var klar för inflyttning i oktober 1946. 
Adar Lindström var först in och tog med sig några studiekamrater 
som hyresgäster. Insatsen var då 1540 kronor och månads- 
avgiften ca 200 kr med en lägre avgift, ca 150 kr under sommaren.

Att ha vattentoalett, parkettgolv, elementvärme, elspis, varm- 
vatten i kranen och bastu i källaren framstod som rena rama  
lyxen på den tiden. Att även ha sopnedkast utanför varje dörr 
blev succé, något som tidigt blev standard i HSB:s hus. 

Under 1947 togs alla lägenheter i besittning och 1949 överläm-
nades Brf Huggaren till bostadsrättsinnehavarna som valde egen 
styrelse.



Alla som flyttade in på den tiden fick ett så kallat bostadsrätts-
bevis, en liten folder som visade bland annat andel i föreningen, 
antal rum och månadsavgiften. I Huggarkulan ligger ett exemplar 
som ni gärna får kika i. 

Livet på Stenmarksvägen 
Valter Linghult växte upp här under 50-talet och i hans texter 
kan vi läsa att det var intensiv aktivitet på Stenmarksvägen. På 
den här tiden var de flesta kvinnorna hemmafruar och deras var-
dag bestod av att handla, sticka, sy, tvätta och mangla, laga mat 
och lappa kläder och givetvis se efter alla barn. Det sociala livet 
var totalt då det varken fanns tv eller internet och det tisslades 
och tasslades ständigt i trapphusen. 

Även om det mesta, under den här tiden handlade om att spara 
och hushålla så var det minsann ingen brist på ungar. Bara i 13C 
bodde det så många som 17 barn! I hela huset fanns det samman-
lagt 30 barn.

Bostadsrättsbevis som varje bostadsrättsinnehavare fick. 



I Valters texter kan vi även läsa att vägarna var rena leråkrarna på 
vårkanten, stövlar var ett måste då leran nådde fotknölarna.  
Att barnen umgicks hemma hos varandra, som är mer eller min-
dre standard idag, kom därför aldrig på fråga. Man lekte ute på 
gården och det var inga konstigheter. Ett annat ställe där barnen 
gärna vistades var i I20-skogen, där kunde man plocka ”pattra” 
(patronhylsor). Det här var otroligt spännande och barnen tog 
med sig alla hylsor de kunde hitta för att sedan samla de i källaren. 

Under framför allt 50- och 60-talen anordnades även en hel del 
aktiviteter i synnerhet för barnen, såsom julfester, kurser i trä- 
och metallslöjd och modellflygplansbyggnad. I Valters skrifter 
framgår  även att det fanns en skridskobana mellan hus 11 och 13. 

Föreningens ekonomi 
Föreningens ekonomi har varierat under åren med skiftande 
konsekvenser på avgifterna alltifrån 20 procentiga höjningar till 
oförändrade avgifter. 1953 var tydligen ett krisår, som föran-
ledde sparkrav på stort som smått. Då fick styrelseledamoten 
fru Eliasson i uppdrag att undersöka hur mycket skurmedel som 

Ett foto från Valter Linghults samling tagit i juli 1951. Utsikten från 13C mot I20, där barnen 
kunde hitta en och annan patronhylsa. 



egentligen behövdes för trappstädningen. Undersökningen ledde 
till att styrelsen beslöt att endast 1 kg såpa och 1 burk Fenom per 
hus och månad fick användas.

Så sköttes ruljansen 
Uppvärmningen av fastigheterna skedde till en början med ved, 
kol eller koks. Det fanns en särskild anställd eldare, vid namn 
Grimbert som också var vaktmästare. Han var en stor och reslig 
karl som kvarterets barn hade enorm respekt för. När han talade 
då lyssnade man.

I källaren i hus 11 fanns kolkällaren. Grimbert fick, för hand, skotta 
kol därifrån för att hålla uppe värmen. När föreningen gick över 
till fjärrvärme har den gamla kolkällaren nu istället byggts om till 
två källarlägenheter. 

Gusti Svensson, en av vår mest trogna medlemmar och som bott 
i föreningen i närmare 60 år minns att vaktmästaren även skötte 
snöröjningen, detta genom att, rätt och slätt, fästa en plog på en 
spark. Att en traktor kom och skottade fanns inte på den tiden.

Oljeeldningen infördes 1954, men på grund av de höga  
oljepriserna var varmvattnet avstängt på sommaren och även 
vissa veckodagar. När det var som värst kunde varmvattnet även 
behöva stängas av under vintern, som exempelvis i samband med 
Suez-krisen 1956 och oljekrisen 1973.

Maskintvättstugor fanns i början endast i två hus. 1947 kostade 
det 1 krona för en halv dag maskintvätt och 75 öre för en halv 
dags handtvätt. Polettsystemet togs i bruk 1952 och slopades 
1971. Det var fram till 1959 förbjudet att tvätta på söndagar och 
därefter fram till 1967 endast tillåtet på vissa tider. Gusti minns 
också att det fanns en centrifug som ’lät nåt så dant’.  Bastun i 
källaren i hus 13 var endast tillåten att använda 2 kvällar/vecka.  
En kväll för damer och en för herrar. 



Både framgång och bakslag genom åren 
Genom åren har det givetvis gjorts en del underhåll och förbätt-
ringar. De ursprungliga balkongerna visade sig vara lite små så 
de har blivit större, för att sedan inglasas, inte bara en gång, utan 
två! Stambyten och dränering gjordes strax innan föreningen 
fyllde 50 år och fönstren har gått från tvåglas till treglas. Även 
ventilationen har förbättrats och de populära sopnedkasten  
byttes så småningom ut mot två soprum med källsortering. 

Linda Burén, som satt i styrelsen 1999-2012 har väldigt många 
fina minnen från föreningen, men minns väl en händelse som mer 
eller mindre skapade kris i föreningen. 

Umeva, nuvarande Vakin, hade beslutat att dra nya avloppsrör 
efter Stenmarksvägen och inte förrän samma dag som de skulle 
börja gräva hörde de av sig till Linda, som då var ordförande.  
De berättade att de skulle behöva gräva av hälften av alla rötter 
till björkarna som stod efter Stenmarksvägen vilket skulle inne-
bära en stor rasrisk men även att delar av björkbeståndet mest 
troligt inte skulle överleva.

De undrade därför om de skulle ta ned träden i samband med 
detta och då även ta på sig hela kostnaden för avverkning och 
bortforslande. Linda bad dem att vänta, men det fanns inte en 
chans – detta skulle göras under dagen oavsett vad styrelsen 
beslutade. Det fanns inget val, utan de fick helt enkelt att ta bort 
träden i samband med grävningen. Ingen information hade gått ut 
till varken styrelsen eller medlemmarna, så ingen visste någonting. 

Linda minns att dagen efter var flera boende förtvivlade och våra 
grannar på andra sidan gatan gick ut i media och berättade hur 
alla träden efter gatan hade skövlats. 



Det tog lång tid för många i föreningen och grannar på andra 
sidan gatan att hämta sig från detta. En sorglig historia som  
säkert många som bor i området än idag minns och som säkerli-
gen bidragit till att vi i föreningen värnar om de stora, gamla träd 
som vi faktiskt har.

Brf Huggaren växer 
När föreningen byggdes bestod den av 65 lägenheter och har 
idag ökat till 76. Dels genom lägenheterna som byggts i källaren 
i hus 11 men även genom tillskapandet av åtta st vindslägenheter. 
Dessa visade sig var eftertraktade och vi har i skrivandets stund 
sålt samtliga av de lägenheter som blivit färdigställda. Vi passar 
därför på att välkomna det extra tillskottet av nya medlemmar till 
vår förening! 

Interiör från en av vindslägenheterna som föreningen tillskapade 2020/2021. 
Foto: Ahlm & Dahl Fastighetsförmedling



Intervjuer med några av våra medlemmar

Gusti Svensson - medlem sedan 1963 
Jag och min man Arne och vår ett år gamla son 
Björn flyttade hit 1963. Insatsen var då 3.000 kr 
och avgiften ca 300 kr.  Då fick man även en liten 
bok “ Bostadsrättsbevis”. 

Efter 8 år flyttade vi till 7:an där jag nu bor i en 
stor hörnlägenhet. Det var mycket livligare här då 
och Björn var ju ute jämt. 

Vad är bäst med att bo här? Jag har bott här så 
länge för att jag trivs här och för att det är ett bra läge. Det har varit 
promenadavstånd till stan, jobbet och skolan. Jag trivs också för att jag 
har så bra grannar. 

Vad har blivit sämre/bättre med åren?  
Det är snyggare på gården och jag tycker att det har varit så trevligt att 
få gå till Huggarkulan på aktiviteter. Det är roligt när det är folk ute och 
att när det ordnas saker. Ingenting har blivit sämre. Det var bra när vi 
fick egen tvättstuga här i huset. Gusti säger också att hon är 88 år idag 
och tror att hon är den medlem som bott här längst.

Gunvor Lövgren - medlem sedan 1977 
Jag och min man köpte lägenheten 1977 av Adar 
Lindström som hade bott här sedan 1946. Den 
kostade 25 000 kr då. Det var ett stort steg för 
oss, att binda sig vid en lägenhet. Då var jag 35 år 
och idag är jag 78 år och har bott i den här lägen-
heten hela tiden.

När vi flyttade hit bodde det inga barn här.  
De som flyttade hit tidigare hade blivit äldre och 
bodde fortfarande kvar här så det var en stillsam tid i slutet på 70-talet. 

Gunvor Lövgren,  
medlem sedan 1977.

Gusti Svensson,  
medlem sedan 1963.



Jag var ordföranden under en period och odlingslotterna var min idé. 
Ibland var det jobbigt att vara ordförande, alla fönsterbyten, stambyten, 
dräneringen och mycket att göra. 

Vad är bäst med att bo här? Det är ett bra läge och en bra förening, 
nära till stan, tryggt och lugnt och fint. Jag tycker att jag har så bra 
grannar också. Inget att klaga på med avgifterna och jag kommer att  
bo kvar här så länge jag trivs.

Vad har blivit bättre/sämre med åren?  
Det har varit bra med alla renoveringar och att det finns så många 
uteplatser och jag tycker också att det är fint med odlingslotterna. 
Tidigare fanns det mest träd och buskar utspridda lite här och där och 
det kändes inte riktigt ordnat. Det är mycket trevligare utemiljö nu så 
jag har nog ingenting att klaga på.

Emma Degerfelt  - medlem sedan 2020 
Jag och min sambo är ursprungligen från 
Skellefteå men flyttade till Umeå för cirka 
fyra år sedan. För lite mer än ett år sedan blev 
vi sugna på att köpa lägenhet, vi bodde på 
Sandbacka sedan innan och älskade området, 
därför ville vi gärna köpa en lägenhet på Haga/
Sandbackaområdet. Lägenheten vi bor i nu var 
den första lägenheten vi var på visning på, vi 
tyckte om den jättemycket från första början 
och hade sedan turen att få köpa den.

Vad är bäst med att bo här?  
Det bästa med att bo här är läget, att det är nära till stan och universi-
tetet. Sedan är det väldigt bra grannar och bra förening vilket gör att 
det är väldigt trevligt att bo här. 

Emma Degerfelt,  
medlem sedan 2020.



Tänk att vår förening fyller 75 år i år 2021.  

Åren rusar iväg när man har trevligt och det har 

 vi ju för det mesta. I den här skriften har ni kunnat läsa  

historien kring och de många förändringarna som har skett  

genom åren av vår fastighet och dess omgivningar.  

Ett stort tack till de som har sammanställt denna jubileumsskrift.

Vi som bor i föreningen idag kan känna en stor tacksamhet till de  

personer som bott i föreningen före oss och förvaltat den  

på ett bra sätt. De lade grunden till vårt boende idag och den  

ekonomi som vi idag är stolta över.

Slutligen önskar jag alla ytterligare 75 år  

av trevligt boende och trivsel.

Göran Öberg, ordförande

Några avslutande ord från vår ordförande



Vi som jobbat med jubileet heter Mia Mörk,  

Karin Winblad von Walter, Lisa Lundström och Inger Berg.  

Trycksak framställd av Mia Mörk, Umeå 2021.


