
Bo Ahnström, 2019 
 

Gatunamn i Trånghalla 

 Det finns inga gator i Trånghalla. Alla ”gator” heter något på -vägen,  
-stigen, -backen eller -liden. 

Hallavägen Detta var den enda vägen till Trånghalla Gård fram till att 
Kortebovägen blev klar 1932. Det fanns egentligen inga andra gator i 
Trånghalla förrän på 40-talet när Stockholms Läns Egnahems 
Aktiebolag köpte in och avstyckade hela gårdens marker. 
Om man skulle till Bankeryd från Jönköping kunde man färdas över 
Björneberg eller ta vägen över Kortebo mot Målskog, Kolaryd och 
ansluta till Björnebergsvägen vid Priseryd. 
En bit upp i backen mot Målskog kunde man vika av mot Trånghalla 
Gård. 

Kortebovägen Vägen blev klar 1932. Fram till dess gällde Björnebergsvägen eller 
vägen över Målskog för färd mellan Bankeryd och Jönköping. Jag har 
alltid kallat den för Landsvägen. 

Stora Vägen 
Trånghallavägen 

Gjordes i samband med Kortebovägen. Gick fram till där kyrkan ligger 
idag. Där fanns en järnvägsövergång och en liten väg mot Ekgården 
och Sjöbo. 
På 50-talet(?) döptes vägen om till Trånghallavägen och på 60-talet 
förlängdes vägen mot Bankeryd i samband med att villaområdet, 
Myresjöområdet, bebyggdes.  På 70-talet färdigställdes vägen ända 
fram till Bankeryd. 

Parkvägen Kanske namn efter festplatsen, som var tänkt att bli en Folkpark, vid 
den lilla backen mitt emot nr 28. Innan Myresjöområdet bebyggdes 
gick Parkvägen rakt fram vid bäcken, där Dalstigen börjar idag, och 
fortsatte ända fram till trädgårdsmästare Simon Johanssons ställe. 

Bergvägen Det är bergigt i Trånghalla 

Fjällhyddevägen Fjällhyddan avskiljdes från Trånghalla Gård 1917. Ägare var 
poliskonstapel Löfgren. Tomten gränsar mot Målskogs marker. Vid 
tiden när huset byggdes fanns endast en väg för lokala transporter 
från Torps Gård mot Granbäck. 

Gränsvägen Gatan går precis i gränsen mellan Målskogs och Trånghallas marker. 

Lilla Vägen En kort gata från Gränsgatan till Bergvägen 

Södra Bergstigen Fram till att Trånghalla hade eget postkontor hette gatan Bergstigen 
men i Bankeryd finns en gata med samma namn. Därför lades Södra 
till när Trånghalla fick adress Bankeryd. 

Skolvägen Vid skolan som byggdes 70-talet 

Skogsbostigen En kort gatstump namngiven av Skogsbo. En avsöndring, som köptes 
av Kyrkan i Jönköping 1917. Här byggde diakon Boll och hans pojkar 
en stuga. Numera riven, men en klockstapel, en källa och 
fotbollsplanen finns kvar. 

Åkerliden Ingen känd koppling men ganska kraftig lutning = lid 

Backliden Ingen känd koppling men ganska kraftig lutning = lid 

Solstigen Ingen känd koppling, men solen skiner alltid i Trånghalla 

Ulfsbostigen Efter bildhuggare Carl Christian Christensens hus Ulfsbo, byggt 1913. 
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Vättervägen Troligen av närheten till Vättern. Tidigare en återvändsväg, numera 
ansluten till Ulfsbostigen. 

Uddebergsvägen Huset nere vid sjökanten heter Uddeberg. Fastigheten avstyckades 
1905 från Trånghalla Gård. Här bodde stenarbetarna, som arbetade i 
Sandstensbrottet. 

Uddstigen Vägen leder bort mot platsen för det reningsverk, som fanns på 60-
talet. Namnet från Uddeberg. 

Badstigen En lite gatstump, som leder ner till en badplats och lekplats. 

Stenbrottsbacken En kort gata, som leder till en stig ner till stranden och det gamla 
stenbrottet. Numera båtplats. Sandsten för husbyggnad har brutits 
sedan 1300-talet. Intensivast på 1600-talet. Sten till Gamla Rådhuset 
och slottet. På slutet av 1800-talet även till Stockholm. Stenen 
slutförbrukades och brytningen avslutades 1907. 

Ravinstigen Gata omedelbart ovanför stenbrottet. Där av ravin. 

Dalstigen En kort gata mellan Parkvägen och Trånghallavägen utmed en bäck. 

Berghallavägen Berghalla var en anhalt där tågen stannade. Fanns mellan 1920 och 
60-talet. 

Djurhallavägen Djurhallavägen, här var en avstyckning från Trånghalla Gård, som 
kallades ”Sommarhemmet” och var tänkt för Jönköping och Vulcans 
Tändsticksfabriks personals rekreation. Man ägde marken mellan 
1919 och ca 1935. 
Namnet kommer av att det skulle ha funnits anteckningar om att en 
plats vid Vättern i närheten av gatan benämndes Djurhalla. I äldre 
tider kunde villebråd drivas, så att det störtade ner för den branta 
klippan och omkom. Förutom Djurhalla finns namn i närheten som t 
ex Rävhalla och Ulvhalla. 

Myrvägen Området kallas Myresjöområdet pga att Myresjöhus byggde villorna. 
Där av Myrvägen. 

Klevstugevägen Kleven, ett torp sedan 1680 - 1908, finns norr om gatan. Gränsen 
mellan Trånghalla och Målskog går nästan exakt utmed gatan. 

Rävhallavägen Se Djurhallavägen 

Övre 
Berghallavägen 

Fortsättning av Berghallavägen 

Utsiksvägen  Utsikt mot Vättern 

Sjöbovägen Sjöbo, Jönköpings Segelsällskaps stuga sedan 1915. Var tidigare torp 
under Trånghalla Gård. Fiskare Zackrison sista torparen. Platsen hette 
Nybygget från 1770-talet - 1851. Stod obebott 1852 - 1868, därefter 
bebott till 1908. 

Markabergsvägen Banvaktsstuga Markaberget låg där från 1865. Revs för 2017. 
Markaberget efter torpet Marken, som låg här 1868 – 1871. 

Ulvhallavägen Carl Christensen köpte en avsöndring från Trånghalla Gård 1923. 
Namnet på den var Rosenhall 3:19. Carl ändrade senare namnet till 
Ulvhalla. Villorna, som byggdes på 80-talet, fick sin gata efter det nya 
namnet. Carl tog också initiativet till att en bokskog planterads på 
hans fastighet, som sträckte sig nästan upp till bergsbranten. Målskog 
har en smal remsa mellan Trånghallas marker och bergsbranten. 

Lundevägen På Målskogs marker norr om Trånghalla 
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Sjöhagsvägen På Målskogs marker norr om Trånghalla 

 


