
Detta nummer av Torp Nytt kommer att handla om ditt Anderstorp. Vi vill med detta nummer få igång 
ett samtal med dig som bor på Anderstorp. Vi står inför en framtid som gäller den miljö vi lever i, och 
frågan är: Vad vill du med ditt Anderstorp? 

 

Anderstorp, vad kommer det namnet ifrån? I en gammal tidskrift skriver den kände redaktören Ernst 
Westerlund om Anderstorp i början av 40-talet följande. 

 

” I en liten koja inte långt från nuvarande byggnaderna på Anderstorp (gamla lantbruksskolan) bodde i 
slutet av 1700-talet skomakaren Anders Hällberg. Det vill synas som om det är skomakarens förnamn 
som gett stället namnet Anderstorp.  

Son till denne Anders, Johan Hällberg föddes 1797 där. Efter att ha börjat sin bana som kökspojke 
hos skepparen Lars Fahlgren på Sörböle. Så får han 1824 lagfart på Anderstorp och de närmaste 
femtio åren, utvidgades Anderstorp vid tre tillfällen. Han dog 1874 och efterlämnade över en halv 
miljon kronor.” 

 

Efter olika turer blev det så att 1933 tog Hushållningssällskapet i Västerbotten över egendomen som 
ombildades till skola för landsbygdens ungdom.1934 startade dåvarande Anderstorps skolan. Gården 
var då en liten ”herrgård”, bestående av flera byggnader, som delvis fortfarande finns kvar. 

 

Det område som är ”vårt Anderstorp” togs över av kommunen under 60 - 70 talet. På bilderna ser 
du lite av utvecklingen. Det är 50 år mellan bilderna. Från jordbruk till ett modernt samhälle. Bilderna 
är ur Skellefteå Museum´s samlingar 
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Anderstorp år 2030, hur vill du ha det? 
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På bilden ser vi de idéer som finns för vårt område i den 
fördjupade översiktsplanen som Skellefteå kommun nu 
arbetar med. ”Skelleftedalen 2030”. Det är ett 
planeringsverktyg som är ute på remiss. Planen finns 
utställd på Brinken till och med 15 november. Under den 
remisstiden kan Du lämna förslag hur Du vill att ”ditt 
Anderstorp” skall se ut. Vi från S-föreningen kommer att 
anordna en träff med de personer som arbetar med planen, 
Moa Hedström och Rebecca Boman. 

(se inbjudan längst ner på sidan). 

 

Nu känns det viktigt att vi tillsammans försöker påverka vår 
framtida livsmiljö. Planen är grunden för hur området är tänkt 
att utvecklas. Finns dina tankar med där? 

 

Området vi bor på är en gammal jordbruksbygd. Många spår 
finns fortfarande kvar. Den som pågått de senaste 50 åren 
är lätt att se. Efteråt!! Men vad sker de närmaste åren fram 
till 2030? Det vill vi att du har synpunkter på, och på så sätt 
bidrager till utvecklingen av ”vårt Anderstorp”. 

 

Fritidsområdet är ”vår lunga” mitt i vårt fina Anderstorp. Vad 
kan vi göra mer av det? 

 

I dag bor i detta område mer än 5000 människor. Hur många 
är vi år 2030? Hur skall våra nya bostäder se ut? Hur 
anpassas området så vi kan ta oss fram på ett tryggt sätt? 

Hur kommer trafiksituationen att se ut?  Och hur kommer 
den att påverka oss i vårt dagliga liv? 

Anderstorp år 2030!!! 

 

Information och samtal om översiktsplan 
”Skelleftedalen 2030” 
 

Tid: 
Plats: 

Vi bjuder på förfriskning!  
 

 



Anderstorp år 2030, vad saknar du? 

Vårt rekreationsområde, hur kan det bli bättre? 



Lite mer från gamla tidskrift som vi nämnde på första 
sidan. Där kan Ni se lite mer om Anderstorps kända 
bebyggelse. På tidningens första sida finns bilden 
men också en text till en visa om dåvarande 
Anderstorp. Allt är från tidigt 40-talet och nedskrivit 
av redaktören Ernst Westerlund  

Mer om vår historia! 

Du behövs för ett bra  
Skellefteå och ett bra  
Anderstorp. Tillsammans får  
vi större inflytande över vår 
framtid. Tillsammans är vi  
starka!  
 

Du kan ringa expeditionen  
(0910-779110) för hjälp att få 
hjälp med medlemskap eller  
fylla i blanketten här intill.  

Välkommen till att vara med  
att påverka vårt fantastiska 
samhälle och dess utveckling! 

Bli medlem! 


