
fastighet: FORTMEJER 1, hus A. 
adress: Bruksgatan 25, Dragaregatan 11. 
ålder: 1937. 
arkitekt / byggm: Svante Leely. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Ljust gråmålad puts. 
tak: Sadeltak, mörkgrått 1-kupigt glaserat tegel. 
detaljer: Vita spröjsade 2-lufts fönster. Vit lamelldörr med 

spegelmönster och överljus. Två små smala och 
ett halvrunt, spröjsat fönster på gaveln. Två runda, 
spröjsade fönster mot norr vid entrén, med dekora-
tiva halva omfattningar. Homeja mot norr av grå 
plåt och med halvrunt spröjsat fönster. Avtrappad 
gesims. Utkragande vita dörr- och fönsteromfatt-
ningar. Skärmtak mot norr av vitt trä och plåt. Ytter-
trappa av rött tegel. Uterum åt söder, med vit lock-
panel och pulpettak. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
FORTMEJER 1 A från NV 
 

 
FORTMEJER 1 A från NV  
HOMEJA 
 

 
FORTMEJER 1 A från N  
DEKORFÖNSTER 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: FORTMEJER 1, hus B. 
adress: Bruksgatan 25. 
ålder: 1986. 
arkitekt / byggm: JABO. 
användning: Carport, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vita stolpar och vit stående panel. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Låda runt takfoten av vita liggande brädor. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
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fastighet: FORTMEJER 2, hus A. 
adress: Bruksgatan 23. 
ålder: 1936. Ombyggt 1986. 
arkitekt / byggm: Åke Persson. 
användning: Bostad och rörelse (revisionsfirma). 
antal våningar: 2½ 
sockel: Mörkbrun puts. 
väggar: Svagt rosa puts. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Brun lamelldörr med fönster 

och stående panel. Profilerad vit gesims. Vita dörr- 
och fönsteromfattningar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 

 
FORTMEJER 2 A från NV 
 

 
FORTMEJER 2 A från N 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: FORTMEJER 2, hus B. 
adress: Bruksgatan 23. 
ålder: 1965. 
arkitekt / byggm: K. Göransson. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Mörkgrå puts. 
väggar: Vit puts. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Svart garageport av stående panel. Svart kant runt 

takfoten. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
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fastighet: FORTMEJER 3, hus A. 
adress: Bruksgatan 21. 
ålder: 1936. Ombyggt 1991. 
arkitekt / byggm: M. Severin. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Brunmålad puts. 
väggar: Vit puts. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster. Brun lamelldörr med 

fönster och stående panel. Frontespis mot söder 
med valmat rött plåttak. Balkong åt väster med 
räcke av brun trapetsplåt. Profilerad gesims. Ute-
rum åt söder av brun stående panel och med pul-
pettak. 
 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
FORTMEJER 3 A från NV 
 

 
FORTMEJER 3 A från NO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: FORTMEJER 3, hus B. 
adress: Bruksgatan 21. 
ålder: 1965. 
arkitekt / byggm:  
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Brunmålad puts. 
väggar: Vit puts. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Brun garageport av stående panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
FORTMEJER 3 B från NV 
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fastighet: FORTMEJER 4, hus A. 
adress: Bruksgatan 19. 
ålder: 1936. 
arkitekt / byggm: Folke Mårtensson. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Mörkt gråmålad puts. 
väggar: Vit puts. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Brun slät 

dörr med råglasfönster. Veranda åt öster med bal-
kong på putsade pelare över, balkongräcke av 
bruna stående brädor. Profilerad gesims. Profilera-
de solbänkar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 

 
FORTMEJER 4 A från NV 
 

 
FORTMEJER 4 A från N 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: FORTMEJER 4, hus B. 
adress: Bruksgatan 19. 
ålder: 1975. 
arkitekt / byggm: Christer Persson. 
användning: Carport, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Brun fjällpanel. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Brun dörr med fönster och stående panel. Låda 

runt takfoten av brun fjällpanel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
FORTMEJER 4 B från NV 
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fastighet: FORTMEJER 5, hus A. 
adress: Bruksgatan 17. 
ålder: 1935. 
arkitekt / byggm: S. Persson. 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Brun puts. 
väggar: Gulvit sprutputs. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna hela fönster, i ovanvåningen med lös spröjs. 

Brun lamelldörr med mönster av stående brädor, 
spröjsat fönster och spröjsat överljus. Utkragande 
dörromfattningar med kornischer. Avtrappad ge-
sims. Profilerade solbänkar. Balkong åt norr med 
brunt järnräcke. Uterum åt söder med gul stående 
panel och pulpettak av vit plåt. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
FORTMEJER 5 A från NO 
 

 
FORTMEJER 5 A och B från NV 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: FORTMEJER 5, hus B. 
adress: Bruksgatan 17. 
ålder: 1954. 
arkitekt / byggm: T. Billgren. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1 
sockel: Brun puts. 
väggar: Gulvit sprutputs. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna hela fönster. Brun garageport av stående 

panel i källarvåningen. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: FORTMEJER 5, hus C. 
adress: Bruksgatan 17. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Ljust brunbetsad fjällpanel. 
tak: Pulpettak, brun plåt. 
detaljer:  
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
FORTMEJER 5 C från NV 
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fastighet: FORTMEJER 6, hus A. 
adress: Videgatan 24. 
ålder: 1939. 
arkitekt / byggm: Johan Mårtensson. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Ljust grå sprutputs. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita 1- och 2-lufts fönster. Vit lamelldörr med spe-

gelmönster och halvrunt, spröjsat fönster. Vita 
slätputsade fönsteromfattningar. Avtrappad vit 
gesims. Liten kupa mot söder, klädd med röd plåt. 
Skärmtak åt väster av ljusbrunt trä. Yttertrappa av 
trä. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
FORTMEJER 6 A från SV 
 

 
FORTMEJER 6 A från SO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: FORTMEJER 6, hus B. 
adress: Videgatan 24 
ålder: 1941 (norra delen), 1980 (södra delen). 
arkitekt / byggm: H. Malmberg (norra delen). 
användning: Garage, förråd, uterum. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Brun liggande panel. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Vita hela fönster. Brun garageport av stående pa-

nel. Låda runt takfoten av brun liggande panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
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fastighet: FORTMEJER 7. 
adress: Videgatan 22. 
ålder: 1937. Ombyggt 1938, 1939, 1949. 
arkitekt / byggm: S. Persson (även 1939). Ove Nilsson (1949). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Grå puts, brun åt öster. 
väggar: Grå puts. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna 2- och 4-lufts fönster. Mörkbrun lamelldörr 

med fönster. Avtrappad gesims. Balkong åt väster 
med räcke av mörkbruna stående brädor. Avtrap-
pade solbänkar. Yttertrappa med röd klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
FORTMEJER 7 från S 
 

 
FORTMEJER 7 från SO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: FORTMEJER 8, hus A. 
adress: Videgatan 20. 
ålder: 1937. 
arkitekt / byggm: Folke Mårtensson. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Orange puts. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Blå 2- och 3-lufts fönster. Brun lamelldörr med runt 

fönster och mönster av stående panel. Profilerad 
vit gesims. Balkong åt öster med svart järnräcke. 
Altan åt väster med räcke av blå lockpanel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
FORTMEJER 8 A från SO 
 

 
FORTMEJER 8 A från SV 
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fastighet: FORTMEJER 8, hus B. 
adress: Videgatan 20. 
ålder: 1966. 
arkitekt / byggm: K. Göransson. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Orange puts. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Vit garageport av plåt med mönster av liggande 

panel. Södra ytterväggen, liksom mur fram till bo-
stadshuset, krönt av brunt 1-kupigt taktegel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
FORTMEJER 8 B från S 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: FORTMEJER 9. 
adress: Videgatan 18. 
ålder: 1936. Ombyggt 1950, 1953. 
arkitekt / byggm: Folke Mårtensson. T. Billgren (1953). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Vit lamelldörr 

med spegelmönster och spröjsat fönster. Profilerad 
gesims. Veranda mot öster med balkong över, 
under renovering. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
FORTMEJER 9 från SO 
 

 
FORTMEJER 9 från SV 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9

fastighet: FORTMEJER 14, hus A. 
adress: Videgatan 16. 
ålder: 1935. 
arkitekt / byggm: Sture Persson. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna hela fönster med lösa spröjsar, delade till 9 

och 6 rutor. Brun lamelldörr med spegelmönster 
och spröjsat fönster. Avtrappad vit gesims. Stor 
balkong åt norr, med räcke av brun stående panel, 
och inglasat uterum under. Veranda åt väster i grå 
puts och brun panel, med sadeltak av taktegel. 
Yttertrappa med gul klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 

 
FORTMEJER 14 A från SV 
 

 
FORTMEJER 14 A från SO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: FORTMEJER 14, hus B. 
adress: Videgatan 16. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Carport. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vita stolpar, vit stående panel. 
tak: Pulpettak, grå korrugerad plåt. 
detaljer:  
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

FORTMEJER 14 B från SO 
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