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Förord
Fredagen den 20:e maj samlades medarbetare från forskningsprojektet 
Re:heritage och Göteborgs stadsmuseum utanför Coffe & Bakeshop mittemot 
Netto på Andra Långgatan 35-29 för att genomföra den tredje och sista 
gemensamma stadssittningen. Medverkande under dagen var Karl Arvidsson, 
Daniel Gillberg och Marie Björk från Göteborgs stadsmuseum. Anna Bohlin 
och Staffan Appelgren projektledare för Re:heritage, Helene Brembeck, 
Niklas Sörum, Lisa Wiklund, Anneli Palmsköld och Ingrid Martins Holmberg 
medarbetare i Re:heritage och Merja Liimatainen, forskningsassistent samt 
författare av detta ”working paper”. Fotografen Emelie Asplund hjälpte oss att 
dokumentera livet på gatan och har bidragit med bilder i denna text.

Syftet med stadssittningen var tvådelat. Dels ville vi fånga in Långgatornas 
värden och betydelser för dem som vistas i och besöker området. Dels 
visade Göteborgs stadsmuseum gamla fotografier och berättade om 
Andra Långgatans historia. Detta ”working paper” bygger på materialet - 
enkätintervjusvar och fotografier - som samlades in under dagen. 
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På plats

Medarbetare i rosa västar vid korsningen Andra Långgatan och Värmlandsgatan. Foto: Merja 
Liimatainen.

”En bulle för dina tankar!”. Vi bjöd på 
bullar och kaffe till alla som stannade 
upp för att prata med oss om Andra 
Långgatan och dess värden. På vagnen 
låg även gamla fotografier som 
Göteborgs stadsmuseum hade tagit med 
sig till för dem som var intresserade av 
gatans historia. Foto: Merja Liimatainen.
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Enkätfrågelistan
1. Kön, ålder, sysselsättning?
2. Var bor du (stadsdel, stad, land)?
3. Varför är du här i dag? Är du ofta här? Vad gör du, var och varför?
4. Har du handlat något i området idag? Vad, var och varför?
5. Betyder miljön och bebyggelsen på den här gatan något särskilt för 

dig?
6. Känner du dig hemma på långgatorna? Vad är det som gör att du 

känner dig hemma/att du inte känner dig hemma här?
7. Tre ord som karaktäriserar den här gatan? Skiljer den sig från öv-

riga långgator? På vilket sätt?
8. Om ”adjektiv” (t.ex. mysigt) nämns av informant: Konkretisering 

av ”adjektiv”?
9. Vad känner du till om långgatornas historia?

Vi samlade in sammanlagt 103 enkätintervjusvar med 112 individer.

Kön, ålder och sysselsättning

Kön
Kvinnor  58  
Män   50
?   4

  

Ålder    Kvinnor Män  ?

40 – 49   21  10  11
30 – 39   20  12  8
50 – 59 20  12  7  1
60 – 69 18  10  7  1
20 – 29 13  4  8  1
70 – 79 9  7  2
10 – 19 3  2  1
80 – 89 3  2  1
?   6    
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Sysselsättning
Pensionär     27
Student      15
Kultur och media    11
Hälso- och sjukvård    10
Administration, ekonomi, kommunikation 10
Transport, fartyg, hamn, chaufför  6
Arbetslös/arbetssökande   6
Egenföretagare     5
Bygg och industri    4
Lärare      3
Restaurang och bar    3
Byggnadsantikvarie    2
Städ/lokalvård     2
Chef      2

De flesta vi pratade med under stadssittningen var pensionärer och studenter. 
Många (34) arbetade i Långgatsområdet och var på väg till eller från jobbet. 
Flera arbetade inom kultursektorn, hälso- och sjukvård, transport, som 
tjänstemän eller egenföretagare. En del var arbetssökande (6) och några var 
hemlösa. Variationen på yrkeskategorierna var framträdande. Vi träffade både 
tjänstemän och arbetare. Den något höga medelåldern på våra informanter 
hade troligtvis att göra med tidpunkten för stadssittningen, det vill säga en 
fredag mellan kl. 09 -15, en tid då många var på jobbet eller i skolan. Hade 
vi dokumenterat en fredag kväll eller helgdag hade siffrorna troligtvis sett 
annorlunda ut.

Bostadsort
Göteborg     101 
Majorna – Linné    63
Långgatsområdet    16
Majorna     14
Masthugget     12
Linné      9
Haga      8
Hisingen     11
Östra Göteborg    6
Hemlös     5
Angered     4
Centrum      4
Askim-Frölunda-Högsbo   3
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Örgryte-Härlanda    3
?      2

Annan ort     7
Alingsås      2
Ale, Kungälv, Mölndal, Uppsala, Partille 5

Annat land     6
Eu-migranter från Rumänien   4
Österrike     2

Nästan samtliga informanter var bosatta i Göteborg (101) och över hälften (63) 
bodde i samma stadsdelsområde som Långgatorna. Vi träffade inga turister utan 
de flesta kom från närområdet. De som bodde på annan ort hade tidigare bott 
i Långgatsområdet eller i Göteborg. De var där för att hälsa på släkt eller för att 
jobba. Två var bosatta i Österrike, var av en hade studerat i Göteborg för 50 
år sedan och hade vänner som hade bott i området. De flesta vi träffade under 
dagen gick ensamma.

Varför är du här idag?
Jobb     34
Handla på Netto   30
Bor här     27
Promenad/På väg   16
Biblioteket    10
Banken     4
Mat/Lunch    4
Studier     4
Hälsa på släkt     3
Röda Korset    3
Cigaretter    3
Butik Kubik    2
Skivor     2
Le Village    2
Skänka kläder    2
Frisör     2
Vårdcentral    2
Tandläkare, Yoga, Mammas Retro 1

Mer än hälften (53) av våra informanter besökte Långgatsområdet för att 
handla. De flesta (30) handlade mat på Netto, två hade valt Hemköp på 
Masthuggstorget istället. Flera (10) var i Långgatsområdet för att besöka en 
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retro/antikvitets/secondhand-butik; Butik Kubik, Le Village, Röda Korset 
och Mammas Retro. Ett par personer berättade att de brukade handla på Iris 
Second Hand på Andra Långgatan innan de stängde. 

Mataffären och butikskedjan Netto lockade många 
till Andra Långgatan. Foto: Emelie Asplund.

Från vänster: Kvinna, 50 år, konsult inom 
interkulturell kommunikation och lektor i 
japanska. Man, 48 år, musiker och illustratör. Bor 
på Linnéplatsen. De har köpt en hylla till deras 
12-åriga dotter som önskade en vacker antikhylla 
till sitt rum. De har handlat hos antikhandlaren 
tidigare och brukar ofta besöka långgatorna för att 
äta. Mannen väljer orden; ”original, ambivalens, 
kommersialisering” som karakteriserar området 
och beskriver miljön och bebyggelsen följande: 
”Det här är en av de vackra delarna, i synnerhet 
den här byggnaden. Jag älskar verkligen den, tycker 
den är fantastisk. Det är en vacker stadsdel. Det 
har hänt en del. Det var ruffigare förut, det var 
mer original, det fanns skeppsbyggeriet och allt 
det där hotas av gentrifiering som pågår överallt. 
Originalmiljöer byts ut mot mer exklusivt. Sen är 
det inte lika genuint längre. Det som har hänt i 
hörnet där, precis i detta hörn, det har blivit rätt 
så ”chica” lokaler. Det var mer ruffigt förut, det är 
väl utvecklingen”. Foto: Emelie Asplund.
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Antikhandeln Le Village på en sidogata mellan Andra och Tredje Långgatan, är en av få 
antikvitetsbutiker i området. Butiksägaren och antikvitetshandlaren har drivit affären sedan 
år 1997. Han har märkt av förändringar i området sedan han startade. På 1980- och 90-talet 
hade han ett tjugotal kolleger. Idag är det bara han och en till med butiken Plastac retro på 
Andra Långgatan som är aktiva. Antikhandlaren berättade att Järntorget förr kallades för 
”möbeltorget” i ”folkmun”. I Lindome fanns en möbelproduktion och de färdiga möblerna 
lagrades på långgatorna och såldes sedan på ”möbeltorget”. ”Först gifte man sig och sedan 
åkte man till Järntorget för att köpa bohag”. Han berättade även att antikhandeln Le Village 
tidigare varit ett gammalt stall, sedan har det varit ett lager och nu senaste 20-åren en antikaffär. 
Butikslokalen och området har enligt antikhandlaren förändrats ”jättemycket”: ”Det har blivit 
hippt. Historiskt sett har det funnits billiga lokaler här för kreativa verksamheter men det finns 
inte riktigt längre. Fastighetsägarna vaknade en morgon och insåg att det är ett hippt och fint 
område och tänkte att ”jag kanske ska göra något med mitt hus”. Mycket har inte renoverats så 
enhetsfullt alltid.” Han berättade vidare om skillnaderna mellan olika stråk i Göteborg och om 
långgatornas olika karaktär: ”Jag gillar Haga men Haga är fejk. Långgatorna upplevs lite mer 
äkta även Magasinsgatan som varit bortglömd länge. Allt som inte är fabriksproducerat är den 
nya lyxen. Man vill ha hemlagat. Samma sak med det hantverksmässiga, det är på riktigt gjort. 
Första Långgatan är tråkig. Andra Lång är mer dekadent eller fest. Tredje är mer boende och 
Fjärde Lång”. Foto: Emelie Asplund.
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Man, 21 år, arbetar på 
kafé i Frölunda. Bor 
på Redbergsplatsen. 
Han är på jakt efter 
födelsedagspresent 
och ska kolla på 
ett halsband i en 
”retrobutik” på Tredje 
Långgatan. Han brukar 
inte handla i området 
om det inte är speciella 
tillfällen så som 
födelsedagar eller om 
han vill unna sig något 

speciellt. Annars besöker han området oftast på kvällarna. ”Det har växt till sig mer på sistone 
så man kan gå ut hit mer på dagen nu, mer fika och kolla i affärer. Nu har det ju öppnat upp. 
Tredje Långgatan, den är mer öppen för alla nu jämfört med för några år sedan då det inte 
fanns någonting. Nu är det en gågata. Det har blivit en stor förändring. Independentaffärer 
dyker upp mer och mer i sådana här områden, det blir roligare att gå och handla i sådana 
affärer och få inspiration. Så det är kul.” Foto: Emelie Asplund.

I butiken i källaren på Tredje Långgatan säljs färgglada, småskaligt producerade kläder och 
smycken. Under sitt eget varumärke skapar de kläder av återvunna textilier som delvis sys i 
butiken och delvis i en liten fabrik i Borås. Kvinnan på bilden visar upp ett par klänningar som 
hon sytt av gamla tyger från 1950- 60- och 70-talen. Tygerna kommer från ”deadstock” lager. 
Foto: Emelie Asplund.
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Röster om Andra Långgatan
Den är ful fast fin i det fula. Enda området i Göteborg som är dekadent och 
smutsigt på ett positivt sätt.

Kvinna 19 år och Kvinna 20 år, studenter. Bor i Majorna och Centrum.

Andra Lång känns som lilla London. Trivs men känner mig för gammal. Här är 
de ungas gata. 

Kvinna, 49 år, administratör på stadsdelsförvaltningen. Bor på Redbergsplatsen.

Förekommer en hel del saker här som inte förekommer någon annanstans. 
Både positivt och negativt men det är alla sorters världar som möts på riktigt 
och det gillar jag. Det är verkligen så fortfarande men i och med att det blir 
mer och mer öl så kommer det försvinna snart helt klart.

Man, 37 år, galleriägare. Bor i Linné.

Jag har inte tänkt så mycket på bebyggelsen mer än att det är fina hus. Det är 
mer känsla när de inte är så fina utan mer slitna. Haga är ju uppbyggt under 
samma tid och där är det få hus som är bevarade. Här har de mer vinnlagt sig 
om att det gamla skall få vara kvar och det är trevligt. Jag gillar det här mycket 
mer än Haga. Det är inte så tillrättalagt, alla får vara med.

Kvinna, 45 år, jobbar inom hemtjänsten i området. Bor i Örgryte.

Ja, här är jättehärligt. Jag älskar Andra Långgatan. Känns så mysigt här. Väldigt 
annorlunda jämfört med resten av Göteborg.

Man, ca 20 år, jobbar i området. Bor i Länsmansgården.

Värdefull. Cool. En av de riktigt coola turistattraktionerna vi har. 
Identitetssökande. Som en tonåring som försöker hitta sin identitet. Och det 
är nog bra om någon kan hjälpa den på vägen. Om medborgarna själva får 
bestämma hur de vill ha det och staden stöttar ett sådant initiativ.

Man, ca 45 år, jobbar på reseföretag med kontor i området. Bor i Majorna.

Gillar Andra Långgatan för att det är nära. Och att det är relativt blandat på 
ett annat sätt än mot Avenyn. Även om folk ser ut lite som mig här finns ändå 
lite mer variation. Det är billigare. Det är mer avslappnad stämning, inte lika 
mycket slagsmål. Mycket bra musik enligt min musiksmak.

Ung man, student på Hvitfeldtska. Bor i Långgatsområdet.

Jag gillar det. Det är gammalt, gamla byggnader. Det är inte det här nya 
trendiga utan det är det gamla Göteborg. Sen är Andra Lång en väldigt speciell 
gata. Man hittar alla möjliga här och det är ganska charmigt.

Kvinna, 33 år, nagelteknolog. Bor i Majorna.
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De kapitalstarka tar över. Mer pittoreskt men ytligt. Mera plast. Här bodde 
journalister och poeter, kommunister, bildade medborgare. Vi demonstrerade 
mot politikerna. Vi räddade Göteborg, och räddar Göteborg igen, och vill att 
Gårdatunneln ska genomföras.

Kvinna, 70 år, pensionär. Har bott på Tredje Lång i 40 år.

Tycker inte om Andra Långgatan. Det är en generationsfråga. Jag passar inte 
in här. Det är ölkulturen och jävligt skitigt, bottenlöst skitig gata. Skräp på 
gatan, skador på trottoaren och fasader. En skam för Linneområdet. Fimpar. 
Har ingenting emot verksamheterna. I Sverige är det ofta ålders segregerat. I 
vår generation drack vi mer brännvin. Ölen smakar inte bra när det finns gott 
belgiskt öl.

Man, 70 år, pensionär. Bor på Linnégatan sedan 6 år och halva året i Spanien.

Lugnt här. Jag är arbetare så jag trivs här. Känns som hemma i Karlshamn 
i Blekinge. Musik har alltid varit viktigt för mig, liksom kläder och de 
klädaffärerna passar mig.

Man, 50 år, jobbar på Hagabadet. Bor i Backa/Hisingen, sedan 20 år.

Älskar Andra Lång. Enda stället i Göteborg där jag känner mig som hemma. 
Mycket liv. Olika kulturer. Alltid liv på gatorna. Skönt sunkigt. Ska inte fräscha 
upp överallt.

Kvinna, 40 år, yogainstruktör. Bor på Andra Lång sedan tre år. Kommer från Sydafrika.

Gillar det gamla mer, inte tegel, blandning av gamla fina och det skitfula där 
vid ”Bangkok”. Hade det bara varit fina hus hade det blivit Vasastan. Bidrar till 
känslan på gatan att den är lite Hejkon Bejkon.

Kvinna, i 30-årsåldern, jobbar i området. Bor i Gamlestan. 

Man kan tycka att man skulle måla allt så att det inte är så ruffigt. Men 
samtidigt finns det en poäng med att det är ruffigt. Men det tror jag är en del 
av att det andra är på plats. Hade det blivit för uppstädat tror jag kreativiteten 
hade försvunnit. Jag tycker det är en positiv utveckling av Tredje Långgatan, 
även om kanske inte alla tycker det. Däremot vill jag inte att Andra Lång skall 
bli som Tredje Lång för att det är mycket mer kommersialiserat, tillrättalagt. 
 Kvinna 35 år med två barn i förskoleåldern. Jobbar med miljöfrågor på ett företag. 

Bor i nya Masthugget.

När jag var i femton-sextonårsåldern så hängde vi mycket här och på bland annat 
den här porrklubben ”Wandas” som finns där, den hette ”Babydoll” då och där 
brukade vi springa in och sparka in alla runkbåsen och sen så blev vi jagade av 
han ägaren Mannheimer som han hette. Det här var ju spännande kvarter då.

Kvinna, 50, chef (socionom), jobbar på Andra Långgatan. Bor i Alingsås.
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Gatans karaktär och värden – Miljö, bebyggelse och folkliv
Ruffigt, sunkigt, stökigt, smutsigt, slummigt    34
Folkliv, liv och rörelse       26
Trevligt         24 
Öl och pubar         24
Blandat/blandning, - folk, bebyggelse, verksamheter   20 
Porrbutiker och strippklubbar      19
Gammalt         18
Fina hus och vackert       16
Annorlunda och speciellt - blandning, annorlunda 
 karaktärer, inte kommersiellt      14 
Nära          13
Kultur, subkultur, mångkultur      12 
Trivsamt         12
Tryggt  10
Charmigt - gamla hus, patina, smuts, blandningen, hamn, 
 alla får plats         9
Mysigt - folklivet, blandningen, småbutikerna, kaféerna, 
 arkitekturen  9 
Fult  8
Hipt/Hipsters  7
Göteborgskt/det gamla Göteborg  7
Gemytligt, genuint, pittoreskt  7
Intressant och spännande – människor, verksamheter   7 
Utomlandskänsla, kontinentalt, kosmopolitiskt  6
Avslappnad stämning/atmosfär  6
Kreativt  5
Coolt  4
Dekadent, bohemiskt, mystiskt  4
Vänligt/folkvänlig, - inbjudande, alla får plats  3 
Otryggt  2
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Början av Andra Långgatan från Järntorget. Många beskrev gatan som ruffig, smutsig och 
stökig. Flera menade att gatan är finare och mysigare närmast Järntorget och ju närmre 
Masthuggstorget man kommer desto stökigare och fulare. Många förhöll sig positiva till 
ruffigheten och smutsen och menade att det var blandningen av fint och fult som bidrog till 
gatans karaktär och charm. Foto: Merja Liimatainen.

Strippklubbar och porrbutiker är en del 
av Andra Långgatan. 12 av 19 tyckte 
deras närvaro var obehaglig och ett 
otrevligt inslag i gatumiljön. Resten 
stördes inte av dem och menade att deras 
närvaro bidrog till att gatan kunde behålla 
sin karaktär. Foto: Emelie Asplund.
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Många av de som vi pratade med under dagen beskrev området som ruffigt, 
sunkigt och stökigt samtidigt som de ändå trivdes och kände sig trygga. Några 
berättade om en del otrevliga händelser i området som till exempel rån, 
knarklangning och annan kriminalitet. Några kände sig otrygga och undvek 
därför området kvällstid. Det fanns delade meningar om det ruffigas värden 
och om det bidrog till gatans karaktär, charm och avslappnade atmosfär. 
Några ansåg att det ruffiga behöver städas och renoveras bort om området ska 
kunna bli trevligt och tryggt. Andra berättade om hur det ruffiga tillsammans 
med det gamla bidrog till en känsla av att det finns liv i husen, något som 
det nya och ”enhetligt fina” inte kan, för då skulle det bli Vasastan. Drygt 
ett tjugotal personer tyckte att det var annorlunda, gemytligt och genuint på 
Andra långgatan medan två män i pensionsåldern tyckte tvärtom att det inte 
alls var genuint utan en homogen ”bottenlös skitig gata” med samma pubar 
överallt och befolkat av hipsters i 20-30-årsåldern. Det verkade råda en del 
delade meningar om gatans värden, huruvida det är genuint eller inte eller om 
det ruffiga är trevligt eller inte. Många berättade om mycket liv och rörelse och 
att Andra Långgatan är ”de ungas gata”. Flera trodde att strippklubbarna och 
porrbutikernas närvaro bidrog till låga hyror, kreativa verksamheter och billig 
öl. Några som märkt av gatans förändringar berättade om Andra Långgatans 
omvandling, från en ”sexgata” till ”nöjesgata”. Hur öl och pubar tagit över 
mer och mer och antikvitetsbutikerna och strippklubbarna blivit färre. Det 
har även blivit mer städat och lugnt mot förr enligt flera informanter. Sex/
porrbutiken Martin shop har exempelvis fått ett helt nytt yttre som enligt en av 
informanterna liknade en modekedja som Hennes & Maurits i skyltfönstren (se 
bild på sida 15). Majoriteten av våra tillfrågade informanter kände sig hemma 
på Långgatorna, endast åtta personer svarade att de inte kände sig hemma och 
sex personer kände sig mer hemma förr, när de var yngre och oftare ute på 
kvällarna.

Skillnader mellan långgatorna
Stadssittningen genomfördes i huvudsak på Andra Långgatan med undantag 
för några avstickare till Tredje Långgatan. Men Långgatsområdet omfattar 
fyra Långgator och vi var därför även intresserade och nyfikna på om våra 
informanter upplevde några skillnader mellan Långgatorna. Samtliga tillfrågade 
tyckte att det fanns stora skillnader mellan gatorna och beskrev Andra 
Långgatan som den mest aktiva gatan, med mest verksamheter, liv och rörelse. 
Första Långgatan upplevdes av många som en tråkig transportgata som man 
helst undvek eller dit man gick bara för att ta spårvagnen. Tredje och Fjärde 
Långgatan beskrevs som bostadsområden med ett undantag från den första 
delen av Tredje Långgatan som fått nytt liv som gågata med nya restauranger 
och kaféer. En tyckte den nya delen av Tredje Långgatan var som ”paradiset” 
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på grund av avstängd biltrafik. De flesta önskade gågata även på Andra 
Långgatan. En handfull personer i åldrarna mellan 25 och 40 år gav en bild av 
Tredje Lång som tråkigare, ”up-market”, gentrifierat och mer kommersiellt än 
Andra Lång. De ville inte att Andra Långgatan skulle bli som Tredje Långgatan 
för då fanns en stor risk att det ruffiga, kreativiteten och den avslappnade 
atmosfären skulle försvinna. 

Känner du till något om långgatornas historia?
Nej         36
Inte mycket       23
Ruffigt varvsarbetar-, sjömans-, hamnkvarter   13
Mer porrklubbar, -butiker och prostitution förr   9
Sunkigt/kriminellt/ghetto/inte trevligt förr  6
Gamla kvarter/Göteborg  4
Vet mer om Hagas historia  4
Mer antikvitetsaffärer förr  3
Rivningar i Masthugget  3
Järntorget kallades för Möbeltorget  2
Saluhallen var brandstation förr  2
Gayklubbar och svartklubbar  2

De flesta (59) av våra tillfrågade informanter kände inte till något om 
Långgatornas historia. Några berättade om hur Långgatorna var fyllda med 
egna minnen, av både glädje och sämre tider. Flera av dem som kunde lite 
om Andra Långgatans historia berättade att gatan präglats av hamnen och 
sjöfartshistoria, hur gatan var det gamla arbetarkvarteren med järnbärarna 
och sjömännen. En kvinna som arbetade och trivdes i området berättade att 
Andra Långgatan alltid varit en ”sunkgata”. Hon menade att när kvarteret 
kring Femman byggdes så flyttades det lite fula ut och då hamnade det här på 
Andra Lång. Samtliga informanter som hade egna minnen eller hade hört äldre 
släktingars berättelser var samstämmiga om att det var mindre ruffigt, ghetto, 
kriminalitet, porr och prostitution idag mot förr i tiden. 

Slutord
Stadssittningen på Andra Långgatan i maj 2016 var den tredje och sista 
i samarbete mellan forskningsprojektet Re:heritage och Göteborgs 
stadsmuseum. Den första stadssittningen ägde rum på Magasinsgatan i maj 
2015. Därefter dokumenterade vi i Haga under en julmarknadshelg i december 
2015. Det fanns en del skillnader mellan de olika stråken. Besökarna vi mött 
har på olika sätt beskrivit gatornas karaktär vilket lyft fram deras olika värden 
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och betydelser. Andra Långgatan var den enda av stråken som framställdes 
som ruffig och smutsig på både gott och ont. Magasinsgatan beskrevs 
som ruffig förr men som blivit mer ”uppstyrd” idag. Flera målade upp 
Magasinsgatan som en inspirerande småstad i storstaden med hög igenkänning 
och personlig atmosfär, en gata som kan vara kontinental samtidigt som den 
är göteborgsk. Haga Nygatan beskrevs av de flesta som mysig, hemtrevlig 
med grannskap och gemenskap, historisk och Göteborgs ”gamla stan”. 
Några gav en bild av Haga som dyrt, turistiskt, kulissartat och gentrifierat till 
skillnad mot bilden av Andra Långgatan som livfull, avslappnad med billig 
öl, som ännu inte råkat ut för gentrifiering och där alla fortfarande fick plats. 
Varken Magasinsgatan eller Andra Långgatan framställdes som hemtrevligt 
eller lika turistiskt som Haga och i Haga tyckte många fler att det var mysigt 
jämfört på de övriga stråken. I Haga kunde många berätta något om gatans 
historia i motsats till Andra Långgatan där de flesta svarade ”nej” eller ”inte 
så mycket” på frågan. Gemensamt för alla tre stråken var att gatorna var 
fyllda med minnen. Flera på samtliga stråk lyfte fram gatans värden genom 
att jämföra med mindre attraktiva, mer trafikerade och storskaliga områden/
platser i Göteborg som exempelvis Nordstan. Alla tillfrågade på samtliga stråk 
ansåg det viktigt att bevara och vårda de gamla husen, det småskaliga och inte 
släppa in större kedjor och mer biltrafik. Det gamla och slitna gav, enligt flera 
informanter, bebyggelser och miljö en känsla och liv som i sin tur bidrog till att 
göra dessa platser attraktiva och trevliga att vistas på.
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