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Gatunamn i vårt grannskap 

 
Stadsdelsbild från Götheborg 1676. Folket i förstaden Haga Pick bygga på villkor att inget hus Pick vara mer än en våning högt och utan källare, för 
att snabbt kunna rivas vid krigsfara. Detta för att 9e fritt skottfält från Rysås skans. 1676 anföll danskarna i Skåne och Haga jämnades med marken. 
I onödan, eftersom danskarna besegrades vid Lund -under Karl XI:s regering. (Källa "Gamla Götheborg - bilder som inte fanns" av Lars Gillis). 
 
Enligt källorna bestämdes de äldsta gatunamnen i stadsdelen Haga av magistraten 1798. Bland gatorna märks Skantzgatan, nu 
Västra Skansgatan, Bredgatan, nu Östra Skansgatan, Nygatan, nu Haga Nygatan samt Bergsgatan. En karta över Haga med 
gatunamnen markerade härrör från 1849. På denna förekommer 13 namn. Bland dessa märks Husargatan resp. Sprängkullsgatan. 
Vid Husargatan fanns en husarkasern. Termen husar härleds från den ungerska glosan huszár, som ursprungligen betecknade 
soldater, vilka bildade ett tungt rytteri, som uppsattes genom ett slags rusthåll under 1500-talet i Ungern. I vårt land är namnet 
bibehållet endast i Livregementets husarer. Sprängkullsgatan, detta namn stammar från 1800-talets mitt och sanktionerades 1883. 
Gatans äldsta del låg intill Sprängkullen i nuvarande Hagaparken. Gatans namn anspelar på sprängning i berget. De äldsta gatorna 
i stadsdelen Annedal erhöll sina namn 1872 bl a Albogatan. Den namngavs efter snickarna från Ale härad i tidigare Älvsborgs län. 
Dessa erkända fackmän slog ned sina bopålar i Annedal. 
 
"Aleborna" uppförde de första s.k. Landshövdingehusen, vilka satte sin prägel på flera av Göteborgs stadsdelar. Observera att 
Landshövdingehus var en i Göteborg vanlig hustyp, som hade en bottenvåning av sten och två övervåningar av trä. 
Landshövdingehusen började byggas omkring 1875 och fick sitt namn av att Kungl Befallningshavande Albert Ehrensvärd då 
tillät, att fastigheter av denna typ kringgick gällande bestämmelser, som förbjöd, att trähus med mer än två våningar restes. 
Albogatan skiftade 1876 namn till Brunnsgatan. Bakom detta namn döljer sig uppenbarligen förekomsten av brunn i gränden. 
Jämför Brunnsparken, ursprungligen en holme i Hamnkanalen med park och en välbesökt hälsobrunn, som var i bruk 1834-58. 

 



Esaias Tegnér, skald och biskop tillika en av de främsta kulturpersonligheterna under Karl XIV Johans regering, drack brunn här 
1837. Observera att Brunnsbovägen och Brunnsbotorget på Hisingen har ingen anknytning till "brunn" utan i stället är uppkallade 
efter Villa Brunnsbo därstädes, som ägdes av företrädare för släkten Brundin. Snickaregatan bevarar också namnet på 
snickareskrået. 
 
Namnet är numera försvunnet på grund av ändrad stadsplan. Carl Grimbergsgatan, längs bergsryggen som gränsar till Norra 
Guldheden, är givetvis döpt efter den namnkunnige hävdatecknaren Grimberg (1875-1941), som skrev bl.a och främst Svenska 
folkets underbara öden (11 band) och Världshistoria (10 band), verk vilka vunnit en enastående publikframgång. 
 
Grimberg gjorde sig också bemärkt som författare av historiska läroböcker, vilket en och annan till åren kommen person med 
hemvist på Nilssons berg torde erinra sig med visst behag. Slutligen Föreningsgatan, som lär uttolkas sålunda: En 
kommunikationsled mellan annars särdeles åtskilda stadsdelar. 
 

Det nya hotet mot Bostadsrätterna 
 
Mirja Kaavik Bartley, VD för bostadsrättsorganisationen SBC yttrar bl.a följande av förmodat värde för oss berörda: 
 
"Fastighetsskatten må vara på väg att tyna bort, men det betyder inte att fastighetsskatten mildras för bostadsrätterna. Tvärtom, i 
de två utredningspaket som regeringen beställt - fastighetstaxeringsutredningen och fastighetsbeskattningskommitten - ligger klara 
direktiv om att bostadsrätterna i storstäderna skall beskattas ännu hårdare än idag. Medlet heter marknadsvärdestaxering av 
bostadsrätterna. Målet är en fyrdubbling av bostadsrättshusens taxeringsvärden och därmed skattehöjningar på flera hundra 
procent för bostadsrättshavarna. SBC:s uppgift är att värna och främja bostadsrättens ställning i samhället, inte att medverka till 
konvulsioner på marknader där det finns bostadsrätter. Till och med på gator och torg, om det blir nödvändigt". 
 
Citat från artikel ur SBC annons med överskriften "Rätt bostad" införd i Svenska Dagbladet, 990127. "Lägger du pengarna på en 
båt eller en antik möbel eller konst avkrävs du ingen löpande beskattning. Men köper du en bostadsrätt krävs du på dubbel skatt. 
Föreningen betalar fastighetsskatt och inkomstskatt, dessutom med begränsad avdragsrätt. Individen måste sedan to upp 
andelsvärdet till förmögenhetsskatt. Det är groteskt!" Återgivet efter artikel "Växande stöd för våra krav" med uttalande av ovan 
åberopade Kaavik Bartley med flera kommentarer. Intervjun är införd i publikationen BoEkonomi, jan-feb 99, SEB. 
 

Säkerhet - Försäkring 
 
I massmedia har rapporter från olika myndigheter redovisat ett stigande antal inbrott i bostäder, kommersiella lokaler, fordon etc. 
Samtidigt har framhållits att svenska folket är det mest säkerhetsmedvetna i Europa. Svenskarna vidtager alla upptänkliga åtgärder 
för att skydda sig via speciella lås, stål- och spärrdörrar, sofistikerade larm, väktare med schäfrar m.m. En del BRF-medlemmar 
har således under senare år låtit installera ståldörrar, även om de ursprungliga ytterdörrarna till äventyrs varit utrustade med stift, 
dubbellås samt skyddsbleck för dessa, allt i syfte att försvåra för och förhoppningsvis förhindra objudna gäster att bereda sig 
tillträde till åtrådda bostäder. Hur mycket vanskligare det egentligen är att forcera en ståldörr än en gängse dörr i vår 
BRF-fastighet, vågar skribenten inte uttala sig om. Ej heller förmår han ta ställning till hur mycket en ökande säkerhet relativt sett 
betingar i pris. Lika litet kan här olika dörrfabrikat och installatörer kommenteras.  
 
Enligt uppgift kan medlemmarna vid beställning av ett givet antal ståldörrar inkl. insättning erhålla mängdrabatt! För rådgivning 
och genomföring av beslut torde medlemmen vända sig till förvaltare Magnus Nordin, Primär Fastighetsförvaltning AB, sedan 
årsskiftet till vår tjänst, tel. 031-47 87 00 eller mobil 0708-20 42 37. Förvaltaren har även mottagning på fastighetsskötare 
Hennings expedition onsdagar kl 09.00-09.30. 
 
Hemförsäkring - en kalkyl och ekvation att uppmärksamma! Samarbetsavtal om Hemförsäkring föreligger sedan 951122 mellan 
Skandia och BRF-Körsbäret. Enligt överenskommelsen tillförsäkras medlemmarna en viss premiereduktion. Om detaljer 
informerar Skandia Affärsområde Privat, tel. 020-91 00 50. 
 

Föreningsstämma tisdag 20 april 1999 vid pass 19.00 
 
Ärade medlemmar uppmärksammas på vår stundande "årshögtid" i BRF Körsbäret! Ni är alla ombud med rösträtt! Ni kan således 
göra er stämma hörd i församlingen i demokratisk ordning, kvinna som man, gammal som ung. Aktuella spörsmål tryter sannolikt 
icke. Dessa kan med fördel ventileras vid en stämma som denna. Sverige karaktäriseras ibland i sociologisk litteratur som ett 
"atom/mosaiksamhälle", där den enskilde lever i en isolerad tillvaro, ofta påtvingad ibland självvald. Lämna därför din lya och 
förena dig med dina borättsgrannar vid kaffeborden under upptakten till årsmötet! Gemensamma nämnare kan upptäckas och 
cirklar kan vidgas under samvaro och samtal. "Man är mans gamman = glädje" förkunnar Havamal, vår nordiska urkund med 
accent på levnadsvisdom. Fram för självklar växelverkan mellan "medborgare och styrelse i samhället å Nilssons berg" vid 
"ansvarsdebatt" under begivenhet 990420, vilken även i år tilldrar sig i Handelshögskolan, sal D33! Kaffe skänkes och kakor 



bjudes fr.o.m kl. 18.15. Motto: 'Ju kaffetåren den bästa är: Den skingrar människans nycker, den styrker kroppen, den livar själen, 
den känns från hjässan, ja - ned i hälen". M Cramaer (1845) 
 

Också en aspekt på städning 
 
Har du i sanningens namn någon gång funderat, värderade medlem, över följande enkla men ingalunda likgiltiga fenomen? Om 
inte så gör det! En tillfredsställande städning kan även förekomma, tro mig eller ej! Men resultatet står sig ibland kanske blott en 
timme, för härefter kan ibland följande inträffa, vilket ödesdigert inverkar på effekten av rengöringen! En person, vuxen eller 
minderårig eller flera individer trampar tillsammans in i entrén och vidare in i hissen. Fotbeklädnaderna är smutsiga. Av och till 
kan en dragvagn följa med, som oundvikligen lämnar oönskade avtryck på nyvaskat golv. Dammtussar och dylikt, som åtföljer 
föremål, som hämtats från exempelvis källarförråd, skräpar ned i trappor och korridorer och röjer nonchalans hos de skyldiga. 
Hundar förmår även att stämpla nyvaskade golv, konstaterar den skrivande, som trivs utomordentligt med våra tamdjur, nota bene 
ingen aversion, inga förutfattade meningar gällande fyrbenta existenser! Granar, som strör barr och degraderade prydnader ikring 
sig i våra uppgångar, är dessvärre ingen ovanlig företeelse vid tiden för Tjugondag Knut, då julen på övligt vis körs ut. Betänk att 
någon måste ta upp efter dig! Råd: Var förutseende och omtänksam så långt på dig ankommer! Det positiva slutresultatet låter 
säkerligen inte vänta på sig! Detta må vara lön nog för din visade hänsyn! 
 

Plågoandar, tillika oförgängliga sådana 
 
Varje by säges ha sin pyroman och varje fastighet sin "fridstörare". I en bristfälligt ljudisolerad byggnad, uppförd främst i armerad 
hårdbetong och ofta med skiljeväggar av bräckliga skivor som material, registreras de flesta in- och utgående ljud som oljud. 
Därmed åstadkoms störningar av den frid, som kan tänkas härska i bostäderna. Att gatutrafiken är intensiv och påträngande är ett 
välkänt fenomen, vilket tyvärr sannolikt icke låter sig påverkas inom överskådlig tid. Däremot existerar inhemska verksamheter 
med hög bullernivå och fortplantning, vilka möjligen kan reduceras - med god vilja och bistånd av förnuft och planering. En 
tendens är beklagligtvis denna. Borrning, hamring m.m. sker inte sällan under vardagar med tyngdpunkt på morgon och kväll och 
under veckoslut, och emellanåt med start 09.00 och final 17.00 lördag som söndag ibland i obruten följd. Resultat: Bl.a har de 
delvis perforerade väggarna redan och far alltmer karaktär av stor- och småpipig schweizerost. Enträgen anbefallning: Undvik 
eller/och begränsa allahanda sysselsättningar såsom reparationer, installationer, hobbysnickeri och dylikt, vilka förmår att 
hjärtskärande genljuda i stora delar av BRF-komplexet, till tidpunkter på dygnet, då ingreppen kan förmodas inverka minst 
menligt på medmänniskor! Höre den som höre! Hörsamme han eller hon solidariskt budskapet ovan! Ett minus är att på grund av 
resonansfenomen låter sig sällan syndaren spåras. Att gripa honom på bar gärning är vanligen lika svårt som att hitta en nål i en 
höstack! 
 

Från en trädgårdsarbetares utsiktspunkt 
 
Tre till fem minus varje morgon, klarblå himmel och halsduk som mössa. Samlar löv och hortensians blomställningar i 
papperssäckar, det blir vackra färger ihop, blekgult, grön umbra, tegelrött och olivbrunt. 
 
Klipper de sista aroniabuskarna där de svarta bären nu blivit frystorkade. Sylten jag gjorde av bären bleu rote så god, hade behövts 
blandas ut med äpple eller citron. Men de ska vara goda till saft och gelé. 
 
Skansen Kronan skimrar i den bleka vintersolen med sitt nylagda koppar (?) tak. 
 
Jag njuter av att vara delaktig i derma dag och årstidens växlingar. Det är få förunnat i ett stressigt samhälle som vårar, att i sitt 
arbete kunna känna den stillhet och ro som växternas värld erbjuder. 
 
Trots att just denna växtvärld är omgiven av asfalt som utesluter det mesta av djurliv, är den ändå levande och viskar små tysta 
budskap om man lyssnar noga. 
 
Innan jag kom hit till Nilssonsberg, arbetade jag i Rosariet i Trädgårdsföreningen. Förutom skötsel av de 2 600 rosorna skulle 
gångar krattas, gräsmattor klippas och Doftträdgården rensas. 
 
Det var dofter och färgkaskader varje dag från maj till oktober. Jag var vimmelkantig av alla dofter på eftermiddagarna och 
drömde om rosor på nätterna. 
 
Just nu håller jag på att smälta intrycken av era paradisbuskar, fjärilsbuskar, rosenspireor, kejsarolvon, hasselbuskar, 
korallkorneller, ja, listan kan göras mycket längre. Och sämre kan man väl ha det... 
 
Pia Bohlin   
"Hennings högra hand i gröngräset” 
 



 
Fyrfotingar i sällskap med tvåfotingar 
 
Sådana konstellationer uppträder inte sällan inom BRF:s rågångar med varierande utfall. Styrelseledamöter har vid skilda tillfällen 
iakttagit, att hundar rastas på gångbanor liksom inom grönområden på vår mark. Hundar måste föras i band och gräsmattor, 
rabatter samt lekplatser får under inga omständigheter nyttjas som avträde för hundar och katter. Husdjuren må tillåtas och 
tillhållas att uträtta sina naturbehov på avsedda platser, där ägarna enligt anvisningar åläggs att omhänderta djurens exkrementer 
för deponering, lämpligen i för ändamålet utsatta behållare. Att kunna löpa fritt vore naturligtvis ett eldorado för våra 
sällskapsdjur. Men inte ens våra djurrättsaktivister torde mäkta att upprätthålla ett djurens oinskränkta välde inom BRF:s 
landamären. 
 
 

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÖRSBÄRET 19-21 
 

Expedition:   Västergatan 9, 411 43 Göteborg.  
Fastighetsskötare:   Henning Larsen, tel. 031-41 78 67 vardagar mellan 09.00 och 09.30.  
Styrelsens expeditionstid:  Måndagar 19.00-19.30.  
Fastighetsförvaltare:  Primär Fastighetsförvaltning  
Kontaktman:   Magnus Nordin, tel. 031-47 87 00 mobil. 0708-20 42 37  
Ordförande:   Onsdagar mellan 18.00-18.30, tel. 031-41 81 46.  
Styrelse:    Kersti Dyrssen ordförande, Monica Drakberger v ice ordförande, Eric Jacobsson sekreterare, Sven Jellbo ekonomi  

och Lorens Weibull intendent.  
Suppleanter:   Agneta Berglööw, Vello Riomar och Lennart Wåhlander  
Redaktör för Körsbärsbladet: Lennart Wåhlander 
 


