Tivedshusen
De flesta Finnerödjabor har någon relation till Tivedshusen. Antingen har man bott där längre
eller kortare tid i sitt liv eller också har man, som jag, haft släktingar som bott där. Det var inte ovanligt att man flyttade in i en mindre lägenhet först för att sedan byta upp sig till en
större. En del av hyresgästerna kom från helt omoderna bostäder. De fick nu både centralvärme, rinnande kallt och varmt vatten, kylskåp och toalett. Flera av pensionärerna hade bott
omodernt hela sitt liv och fick nu äntligen, på sin ålders höst, ett mycket bekvämare liv. Det
var dem väl unt.

Flygfoto över de åtta Tivedshusen.

Stiftelsen Tivedsbostäder bildas
Omkring 1950 väcktes frågan om att bygga flerbostadshus i Finnerödja. Frågan gick igenom
flera instanser innan den hamnade på fullmäktiges bord i oktober 1952. Då lade Nils Andersson, Jöns Abrahamsson och Oskar Johansson fram ett förslag om att bilda en kommunal stiftelse. Tre hus skulle byggas med sju lägenheter i varje till en kostnad av 770 000 kr. Det fanns
redan en lista på ett tjugotal personer som var intresserade av att hyra en av lägenheterna. Listan var inte bindande. Fullmäktige ställde sig tveksam till en stiftelse. De ville hellre ha en
bostadsrättsförening där varje hyresgäst betalade en insats plus hyra.
Förslaget om att bilda en stiftelse vann till slut och 1953 klubbade fullmäktige igenom beslutet. Till ordförande för stiftelsen valdes Nils Andersson. Husen skulle byggas på ett område
intill Dalgatan. Ytong-hus kom med ett förslag där man tänkte sig att bygga fyra hus i första
hand. Fullmäktige beslöt att det bara skulle byggas två hus och Stiftelsen Tivedsbostäder fick
byggnadstillstånd för de två husen 1953. När ritningar och kostnadsberäkningar kom till länsbostadsnämnden blev det stopp. Där ansåg man att det blev för dyrt med bara två hus. Man
begärde in en utredning där man kunde se vad kostnaderna skulle bli för ytterligare två hus.

Husen på Dalgatan byggs
I slutet på 1953 började man med markarbeten där husen skulle stå trots att det inte var klart
om det skulle byggas två eller fyra hus. Året därpå kom klartecknet för ytterligare två hus. De

fyra husen skulle innehålla sammanlagt 38 lägenheter. Husen på Dalgatan 23, 25 och 27 fick
tio lägenheter vardera och huset på Dalgatan 29 åtta lägenheter. I de tre första husen fanns det
fyra pensionärslägenheter i vart och ett av husen. Varje pensionärslägenhet var på ett rum och
kokvrå samt toalett. Lägenheterna hade en fransk balkong, det vill sig säga att det fanns en altandörr men ingen balkong som man kunde gå ut på. I källaren fanns ett badkar som pensionärerna fick använda. Övriga lägenheter hade egna badrum. Hyran för en pensionärslägenhet
var 25 kr de första åren. På vindsvåningen i varje hus fanns det två lägenheter som innehöll
rum, sovalkov och ett minikök. Det lilla köket fick ljus från ett takfönster.
I november 1955 var första huset, Dalgatan 23, inflyttningsklart. En av de första som flyttade
in var konditor Lars-Erik Landefjärd med familj. Landefjärd blev Tivedshusens förste fastighetsskötare. I källarvåningen fanns pannrummet med två pannor, som skulle förse alla fyra
husen med värme och varmvatten. Där fanns också den gemensamma tvättstugan som också
innehöll mangelrum och två torkrum.

Första Tivedshuset inflyttningsklart i november 1955. Okänd fotograf.

I december 1955 stod hus nr 2 klart för inflyttning. Under 1956 blev de återstående två husen
färdiga. I källarplanet, på gaveln mot gatan, fanns det fyra garage i hus nr två och fyra. Motsvarande yta i hus nr 3 gjordes om till en affär. På motsatta gavlarna fanns det nergång till lokaler som skulle få många vitt skilda användningsområden under årens lopp.

Dalgatan med Tivedshusen på 1960-talet. Foto Arne Sjöstedt.

Tivedshusen efter Dalgatan på 1990-talet. Okänd fotograf.

Husen på Stationsgatan byggs
De fyra första husen blev en succé och det blev ett sug efter fler lägenheter. När den första
omgången hus stod klara 1956 ville Stiftelsen sätta igång och bygga ytterligare fyra stycken.
Efter en livlig debatt i fullmäktige tillstyrktes förslaget med ett förbehåll – man fick inte börja
bygga förrän lånen beviljats. Hösten 1958 köpte Stiftelsen Tivedsbostäder ett markområde på
6 700 kvm för 1kr/kvm. Området styckades av från Finneskog 10:1. Stationsgatan anlades och
i slutet på 1958 började man bygga de fyra nya husen. Huvudentreprenör var byggmästare
Åke Palmberg från Finnerödja. De fyra husen skulle innehålla 32 lägenheter. 8 lägenheter om
1 r o k, 16 om 2 r o k och 8 om 3 r o k. När bygget sattes igång visade det sig att marken var
mycket svårbearbetad på grund av all sten.

Annonsen var införd i lokalpressen i juli 1958.

Tidningsurklipp från 1958.

De nya Tivedshusen växer fram. Tidningsurklipp.

I september 1959 kunde de första hyresgästerna flytta in. En trea på 70 kvm kostade 245
kr/månad och en tvåa på 58 kvm kostade 193 kr/månad.

De fyra Tivedshusen på Stationsgatan. Okänd fotograf.

De två nedersta husen på Stationsgatan. Okänd fotograf.

När Tivedens kommun slogs ihop med Laxå Kommun 1967 slogs även Stiftelsen Tivedsbostäder ihop med Stiftelsen Bostadshus Laxå. Stiftelsen bytte senare namn till AB Laxåhem.

Verksamheter i Tivedshusen
Det har funnits många olika verksamheter i Tivedshusen. Den 1 juni 1956 flyttade kommunalkontoret in i en källarlokal i hus nr. 3 (Dalgatan 27). Finnerödja hade inte haft något kommunalkontor i egentlig mening sedan kommunalhuset i Körningstorp brann ner 1935. För
första gången anställdes en kommunalkamrer - Nils Ramberg. Tidigare hade förtroendevalda
skött kommunens angelägenheter. Kommunalkontoret fanns kvar till 1963 då det flyttade till
det nybyggda kommunalhuset på Mobäcksvägen. Nils Ramberg med familj bodde i ett av Tivedshusen så han hade nära till arbetet.

Byggnadsnämnden hade sammanträde på kommunalkontoret 1962. Stående: Verner Martinsson, Oskar Johansson, Arne Sjöstedt. Sittande: Okänd, Valfrid Olsson, Åke Palmberg. På
den här tiden rådde inget rökförbud i offentliga lokaler. På skrivbordet står ett askfat. Foto
Arne Sjöstedt.

Kommunalkamrer Nils Ramberg. Okänd fotograf.
När kommunalkontoret flyttat ut hyrde Finnerödja IF lokalen under några år. Bland dem som
använde lokalen var orienteringssektionen som hade sina avslutningsfester där. Även schackklubben höll till i lokalen. Det lär även ha funnits ett bordtennisbord i lokalen. På 1990-talet
använde Gullspångs kraft lokalen till kontor och personalrum.

Orienteringssektionen har avslutning hösten 1967. Foto Arne Sjöstedt.

Schackklubben höll till i Tivedshusen. Paul Pettersson i vit skjorta. Foto Georg Forsell.
I motsatt ände på hus nr 3 öppnades en manufakturaffär 1957. Det var Egats affär, som tidigare legat på Tivedsvägen, som flyttade in där. Ägare var Karin Hagström men det var hennes
yngre syster Ulla-Britt Andersson som förestod affären. 1962 sålde Karin affären till Verna
Eriksson. Verna fortsatte driva affären i samma lokal ytterligare ett eller ett par år innan hon
flyttade affären till en annan lokal. När affären flyttat ut byggdes lokalen om till garage.

Klass 6 med läraren Sylve Eriksson hade sitt klassrum i Tivedshus nr 2 som syns i bakgrunden. Stående: Carine Gustavsson, Anders Nilsson, Elisabeth Gustavsson, Lena Gustavsson,
Irene Johansson, Margot Dahl, Britt-Marie Gustavsson, Bengt-Olov Johansson. Sittande:
Kerstin Ivarsson, Gunn Sjöstedt, Solveig Andersson, Jan-Olov Eriksson, Lars-Erik Johansson
och Arne Önnefors. Kortet från hösten 1959.

I hus nr. 2 (Dalgatan 25) fanns ett klassrum under några år. Jag gick själv där från höstterminen 1957 till och med vårterminen 1960. Läraren hette Sylve Eriksson, en barsk skåning.
Klassrummet fanns kvar några år in på 60-talet.

Klass 2 med läraren Julia Martinsson ht 1960. Innanför dörren bakom eleverna fanns ett förråd och en toalett.
Polisen i Finnerödja hade tidigare inte haft något externt kontor utan den tjänstgörande polisen fick avsätta ett utrymme i den egna bostaden. När hus nr. 4 (Dalgatan 29) stod färdigt
fanns det en lämplig lokal i källarvåningen som polismyndigheten hyrde. Det var Torsten
Johansson som blev den förste polisen som fick förbättrade arbetsförhållanden. Kontoret lades
ner 1962 då polisverksamheten flyttades till Hova.
Lokalen fick ganska snabbt en ny hyresgäst. Det var Eiser som hade sin tillskärning där under
ett par år i väntan på att den nya Eiser-fabriken skulle byggas ut. Senare har lokalen använts
som frisersalong.

Tidningsnotis från 1957. Vet inte i vilket hus som frisersalongen låg.

Annonsen införd i lokalpressen 1958 och gällde Tivedshusen på Stationsgatan 8 – 14.
I Tivedshusen på Stationsgatan har det också funnits olika verksamheter. I det första huset
närmast stationen inreddes en etta till tandläkarmottagning. Den 4 september 1959 kunde
tandläkare Gunnar Engblom ta emot de första patienterna. Tandläkarmottagningen lades ner
1974. I källaren i samma hus hade Ernst Johansson frisersalong från omkring 1960 och några
år framåt. På 1990-talet fanns det ett solarium i källaren. I huset på Stationsgatan 10 användes
en källarlokal till klassrum från 1959 och några år framåt.

Några hyresgäster som bott i Tivedsbostäderna
När tredje huset på Dalgatan blev inflyttningsklart 1956 flyttade min mormor Elin Andersson
in i en av pensionärslägenheterna på andra våningen. I lägenheten bredvid bodde Elins syster
Hilma och i pensionärslägenheterna på första våningen flyttade deras svägerskor Hilma Andersson (Hilma i Lärkstugan) och Elin Andersson (Elin i Högskog) in. De här damerna hade
varit gifta med fyra bröder Andersson från Grannäs – Högskog. Det bodde alltså en Elin och
en Hilma Andersson på båda våningarna. Det kan inte ha varit helt lätt för brevbäraren. Damerna umgicks mycket och de spelade fia med knuff tillsammans. Historien förtäljer inte om
någon blev sur när hon blev utknuffad. Av dessa damer var det min mormor Elin som bodde
kvar längst, till 1974.
En riktigt trogen hyresgäst var Margit Ljunggren Johansson. Hon flyttade in i hus nr 2 1958
och bodde kvar där tills huset revs 2001. En hyresgäst som bodde ännu längre var Gunnar
Backnert. Han och hans fru Siv och barnen Tomas och Susanne flyttade in i sista huset på
Dalgatan 1957. När huset revs flyttade Gunnar, som då var ensam, till Stationsgatan 12. Han
flyttade ifrån Tivedshusen omkring 2005.

Elin i Högskog och Hilma i Lärkstugan sitter och småpratar framför sitt Tivedshus nr 3.
Foto Arne Sjöstedt.

Min mormor Elin Andersson firar sin 85-årsdag i sin lilla pensionärslägenhet. Till vänster
sitter barnbarnet Inga-Lill Sjöstedt och till höger Karin och Jonas Karlsson från Laxå.
Bakom Elin skymtar dörren till den franska balkongen. Foto Arne Sjöstedt.

Barnen Daniel och Nina leker utanför Tivedshuset på Dalgatan 25. Områdets lekpark syns i
bakgrunden. Foto Birgitta Berger.

Baksidan på Dalgatan 29. Okänd fotograf.

Siv och Gunnar Backnert i sin lägenhet på Dalgatan 29. Okänd fotograf.

Backnerts barnbarn Martin utanför Tivedshusen på Dalgatan. Okänd fotograf.

Nils Karlsson var en annan av hyresgästerna på Dalgatan 29. Fotot tillhör Birgitta Karlsson.

Tivedshusen rivs
Efterfrågan på lägenheter minskade i Laxå kommun och även Finnerödja drabbades. 2001
blev det beslutat att riva de fyra äldsta Tivedshusen, de efter Dalgatan. En del av hyresgästerna hade bott i sina lägenheter i många år och mådde inte alls bra av att behöva flytta. Några av
dem fick ny lägenhet på Stationsgatan. I juni 2001 kom grävskopan och gjorde slut på det ena
huset efter det andra.

Dalgatan 25 rivs i juni 2001. Foto Kjell Andersson.

Dalgatan 29 rivs i juni 2001. Foto Kjell Andersson.

Dalgatan 27 rivs i juni 2001. Foto Kjell Andersson.
Innan huset på Dalgatan 23 revs hade polisens nationella insatsstyrka en övning i huset.

Sista huset på Dalgatan rivs i juni 2001. Halva skorstenen på väg ner. Foto Kjell Andersson.

Husen på Stationsgatan klarade sig ytterligare några år men i augusti 2005 var det dags för
huset på Stationsgatan 14 att rivas.

Stationsgatan 14 rivs i augusti 2005. Foto Kjell Andersson.

I januari 2007 var det dags för Stationsgatan 12 att jämnas med marken. Foto Kjell Andersson.

Tidningsrubrik 2007.

I september 2007 var det dags för Stationsgatan 8 att rivas. Foto Kjell Andersson.

Alla brevlådorna satt kvar trots att huset höll på att rivas. Foto Kjell Andersson.

Det enda överlevande huset på Stationsgatan, nr 10. Foto David Hermansson.

Efter september 2007 finns bara Stationsgatan 10 kvar av de åtta Tivedshusen. På platsen där
husen stått finns nu gräsytor och naturmark. En viktig plats i många Finnerödjabors liv är nu
borta för alltid.

