
fastighet: COLLIANDER 1. 
adress: Vassgatan 23, Dragaregatan 1. 
ålder: 1990. 
arkitekt / byggm: Nilsson & Persson. 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 2 
sockel:  
väggar: Gulmålade betongelement. 
tak: Delvis valmat sadeltak, gråröd betongpanna. 
detaljer: Vita hela fönster med tvärspröjs. Vit slät lamelldörr 

med sidoljus. Gavelspetsar mot söder och öster 
klädda med vitt skivmaterial. Gördelband av vit 
plåt. Vit avtrappad gesims av skivmaterial. Fransk 
balkong med grått järnräcke mot väster. Indragen 
entré klädd med gul klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
COLLIANDER 1 från N 
 

 
COLLIANDER 1 från V 
 

 
COLLIANDER 1 från S 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: COLLIANDER 2. 
adress: Vassgatan 21. 
ålder: 1930. 
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Ljust gråmålad puts. 
väggar: Vit slätputs. 
tak: Sadeltak, gult 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita hela fönster med lös spröjs, indelade till 2-lufts 

med småspröjsad överbåge. Vit lamelldörr med 
spegellister, spröjsat fönster och överljus. Grå dörr- 
och fönsteromfattningar. Avtrappad gesims i rött 
tegel. Solbänkar av rött tegel. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 4. 

 
COLLIANDER 2 från V 
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fastighet: COLLIANDER 3, hus A. 
adress: Vassgatan 19. 
ålder: 1930. 
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Mörkröd puts. 
väggar: Gul puts. 
tak: Sadeltak, röda eternitplattor. 
detaljer: Mörkröda hela fönster, delade till 2- och 3-lufts. 

Mörkröd lamelldörr med halvrunt spröjsat fönster 
och spegelmönster. Vita utkragande knutar och 
dörr- och fönsteromfattningar. Avtrappad gesims 
av rött tegel. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 4. 

 
COLLIANDER 3 A från NV 
 

 
COLLIANDER 3 A från N 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: COLLIANDER 3, hus B. 
adress: Vassgatan 19. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Röd fjällpanel. 
tak: Sadeltak, röd betongpanna. 
detaljer: Vita knutar, vindskivor och takfot. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
COLLIANDER 3 B från NV 
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fastighet: COLLIANDER 4, hus A. 
adress: Vassgatan 17, Björklidsgatan 11. 
ålder: 1933. Ombyggt 1939, 1962. 
arkitekt / byggm: S. Persson. O. Nilsson (1939), Kai Krüger (1962). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Mörkgrå slätputs. 
väggar: Grå spritputs. 
tak: Sadeltak, svart plåt i tegelform. 
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster med småspröjsad över-

båge. Vit lamelldörr med spröjsat fönster och 
mönster av stående panel. Frontespis mot öster 
med halvrunt spröjsat fönster högst upp. Kupor åt 
väster och öster med sadeltak, klädda med svart 
plåt med facettdekor. Profilerad vit gesims. Knutar 
med kvadermönster, små solbänkar och dörr- och 
fönsteromfattningar, allt i vit slätputs. Grå putsad 
mur i tomtgränsen mot norr och öster, krönt av 
svarta 1-kupiga tegelpannor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 

 
COLLIANDER 4 A från O 
 

 
COLLIANDER 4 A från NO 
 

 
COLLIANDER 4 A från V 
 

 
COLLIANDER 4 A från V KUPA 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: COLLIANDER 4, hus B. 
adress: Vassgatan 17. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Grå fjällpanel. 
tak: Pulpettak, grå korrugerad plåt. 
detaljer:  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

COLLIANDER 4 B från O 
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fastighet: COLLIANDER 5, hus A. 
adress: Dragaregatan 3. 
ålder: 1935. 
arkitekt / byggm: M. Severin. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Ljust grå puts. 
tak: Mansardtak, röda eternitplattor. 
detaljer: Blå spröjsade 2- och 3-lufts fönster med gamla 

beslag. Blåmålad slät dörr med lister i spegelmöns-
ter. Vita dörr- och fönsteromfattningar. Vita knutar. 
Profilerad vit gesims. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 

 
COLLIANDER 5 A från NV 
 

 
COLLIANDER 5 A från N  
VERANDA 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: COLLIANDER 5, hus B. 
adress: Dragaregatan 3. 
ålder: 1968. 
arkitekt / byggm: Kjell-Åke Göransson. 
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Gult tegel. 
tak: Sadeltak, grå korrugerad plåt. 
detaljer: Brun garageport av stående panel. Brun dörr med 

fönster och stående panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
COLLIANDER 5 B från SV 
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fastighet: COLLIANDER 6, hus A. 
adress: Dragaregatan 5. 
ålder: 1935. Ombyggt 1944, 1949. 
arkitekt / byggm: M. Severin. S. Persson (1944), Bertil Sandin 

(1949). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Gul sprutputs. 
tak: Mansardtak, röda eternitplattor. 
detaljer: Vita spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Vit lamelldörr 

med ovalt, etsat fönster. Vita slätputsade knutar 
och dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad ge-
sims i vit slätputs. Balkong åt öster med räcke av 
gul korrugerad plåt. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 

 
COLLIANDER 6 A från SV 

   
 
 
 
 
 
 
 

fastighet: COLLIANDER 6, hus B. 
adress: Dragaregatan 5. 
ålder: 1970. 
arkitekt / byggm: Ulf Söderman. 
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Gul puts. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Två bruna garageportar av stående panel. Vita 

knutar och dörromfattning. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
COLLIANDER 6 B från SV 
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fastighet: COLLIANDER 7. 
adress: Dragaregatan 7. 
ålder: 1932. 
arkitekt / byggm: S. Persson. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Sadeltak, röda eternitplattor. 
detaljer: Bruna 2-lufts fönster, några med tvärspröjs. Mörk-

brun lamelldörr med stående panel. Frontespis mot 
väster med halvrunt spröjsat fönster högst upp. 
Kupa åt väster, klädd med grå plåt med facettde-
kor. Profilerad gesims. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 

 
COLLIANDER 7 från NV 
 

 
COLLIANDER 7 från S 
 

 
COLLIANDER 7 från S KUPA 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: COLLIANDER 8, hus A. 
adress: Björklidsgatan 9. 
ålder: 1932. Ombyggt 1936. 
arkitekt / byggm: S. Persson (1936). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 9. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå puts. 
väggar: Ljusgul puts. 
tak: Mansardtak, röda eternitplattor. 
detaljer: Mörkbruna 3-lufts fönster. Brun lamelldörr med 

spröjsat fönster och mönster av stående panel. 
Vita knutar. Utkragande vita dörr- och fönsterom-
fattningar. Profilerad vit gesims. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 

 
COLLIANDER 8 A från N 
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fastighet: COLLIANDER 8, hus B. 
adress: Björklidsgatan 9. 
ålder: 1961. 
arkitekt / byggm: Aug. Nilsson. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå puts. 
väggar: Gult tegel. 
tak: Sadeltak, röd korrugerad eternit. 
detaljer: Brun garageport av stående panel. Gavelspets av 

mörkbrun lockpanel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
COLLIANDER 8 B från NO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: COLLIANDER 9, hus A. 
adress: Björklidsgatan 7. 
ålder: 1932. Ombyggt 1936, 1944, 1973, 1980. 
arkitekt / byggm: S. Persson (1936), G. Påhlman (1944), Christer 

Persson (1980). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 8. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå puts. 
väggar: Ljusgul puts. 
tak: Mansardtak, röda eternitplattor. 
detaljer: Mörkbruna osymmetriskt delade 2-lufts fönster. 

Brun lamelldörr av ädelträ med fönster och rek-
tangelmönster. Vita knutar. Utkragande vita dörr- 
och fönsteromfattningar. Profilerad vit gesims. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
COLLIANDER 9 A från O 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: COLLIANDER 9, hus B. 
adress: Björklidsgatan 7. 
ålder: 1959. 
arkitekt / byggm: Kaj Sune Krüger. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå puts. 
väggar: Gult tegel. 
tak: Sadeltak, gråsvart papp i plattmönster. 
detaljer: Brun garageport av stående panel. Gavelspets av 

mörkbrun lockpanel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
COLLIANDER 9 B från NO 
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fastighet: COLLIANDER 10, hus A. 
adress: Björklidsgatan 5. 
ålder: 1931. Ombyggt 1982. 
arkitekt / byggm: Magnus Johansson. Göran Johansson (1982). 
användning: Bostad. Parhus med nr 11. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Svartmålad puts. 
väggar: Gul puts. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita fönster, dels små 2-lufts, dels 3-lufts med 

överbåge. Ljusbrun lamelldörr av ädelträ med 
spröjsat fönster och spegelmönster. Vita knutar 
och dörr- och fönsteromfattningar. Profilerad vit 
gesims. Balkong mot norr på vita pelare, med 
räcke av sirligt svart smide. Kupa mot väster. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
COLLIANDER 10 A från NO 
 

 
COLLIANDER 10 A från NO  
BALKONG 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: COLLIANDER 10, hus B. 
adress: Björklidsgatan 5. 
ålder: 1962. 
arkitekt / byggm:  
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Gul puts. 
tak: Sadeltak, grå korrugerad eternit. 
detaljer: Vit garageport av stående panel. Gavelspets av 

svart lockpanel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
COLLIANDER 10 B från NO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9

fastighet: COLLIANDER 11, hus A. 
adress: Björklidsgatan 3. 
ålder: 1931. Ombyggt 1975. 
arkitekt / byggm: Magnus Johansson. Edit Berntson (1975). 
användning: Bostad. Parhus med nr 10. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Svartmålad puts. 
väggar: Gul puts. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita fönster, delade till 3-lufts med överbåge, mitt-

delen öppningsbar. Vit lamelldörr med spröjsat 
fönster, spegelmönster och överljus. Vita halvpela-
re vid sidan av dörr. Vita knutar och fönsteromfatt-
ningar. Profilerad vit gesims. Avtrappade vita sol-
bänkar. Balkong mot söder på vita pelare, med 
räcke av vita stående brädor. Kupa mot öster, 
klädd med svart plåt. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 

 
COLLIANDER 11 A från O 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: COLLIANDER 11, hus B. 
adress: Björklidsgatan 3. 
ålder: 1975. 
arkitekt / byggm: Edit Berntson. 
användning: Carport, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Svart panel, svarta trästolpar. 
tak: Pulpettak. 
detaljer:  
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
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fastighet: COLLIANDER 12, hus A. 
adress: Bruksgatan 26, Dragaregatan 9. 
ålder: 1935. Ombyggt 1949. 
arkitekt / byggm: S. Persson. Bertil Nordström (1949). 
användning: Bostäder och frisörsalong. 
antal våningar: 2 
sockel: Brunmålad puts. 
väggar: Gul puts. 
tak: Mansardtak, röda eternitplattor. 
detaljer: Brunsvarta hela fönster med lös spröjs, delade till 

2- och 3-lufts. Brun dörr av stående panel med 
fönster och överljus. Kupa åt norr, klädd med brun 
falsad plåt. Avtrappad gesims. Avtrappade solbän-
kar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 

 
COLLIANDER 12 A från S 
 

 
COLLIANDER 12 A från NV 
 

 
COLLIANDER 12 A från S 
MANSARDFÖNSTER 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: COLLIANDER 12, hus B. 
adress: Dragaregatan 9. 
ålder: 1982. 
arkitekt / byggm:  
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Mörkbrun liggande panel. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Mörkbrun garageport av plåt, med mönster av 

stående panel. Låda runt takfoten av liggande brun 
panel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
COLLIANDER 12 B från SV 
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fastighet: COLLIANDER 13. 
adress: Bruksgatan 24. 
ålder: 1934. Ombyggt 1947. 
arkitekt / byggm: M. Severin. Rune Welin (1947), Nils Selander 

(också 1947). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå slätputs. 
väggar: Grå slätputs. 
tak: Mansardtak, röda eternitplattor. 
detaljer: Bruna hela fönster, med tunna spröjsar i mansard-

våningen. Gröna spröjsade 1- och 2-lufts fönster 
mot öster. Brun lamelldörr med fönster och möns-
ter av rektanglar. Balkong mot öster på betongpe-
lare, med räcke av grön korrugerad plåt. Avtrappad 
gesims. Enkla solbänkar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
COLLIANDER 13 från O 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: COLLIANDER 14, hus A. 
adress: Bruksgatan 22, Björklidsgatan 1. 
ålder: 1931. Ombyggt 1939, 1959. 
arkitekt / byggm: Erik Nilsson (1939), And. Severin (1959). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Vit puts. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster. Brun lamelldörr av 

ädelträ med spröjsat fönster och mönster av stå-
ende panel. Inbyggd veranda mot väster. Balkong 
över denna med räcke av ståndare i gult tegel och 
fyllningar i gråvit korrugerad plåt. Ljusgrå knutar 
med kvaderstensmönster. Avtrappad ljusgrå ge-
sims. Profilerade ljusgrå solbänkar. Kupa mot sö-
der, klädd med svart lockpanel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 

 
COLLIANDER 14 A från SV 
 

 
COLLIANDER 14 A från SO 
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fastighet: COLLIANDER 14, hus B. 
adress: Björklidsgatan 1. 
ålder: 1954. 
arkitekt / byggm: Bertil Sandin. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Grå puts. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Mörkbrun garageport av liggande panel med föns-

ter. Ljusbrun dörr med stående panel och fönster. 
Solfångare på hela södra sidan av taket. Vita vind-
skivor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
COLLIANDER 14 B från O 
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