
fastighet: MORSING 1, hus A. 
adress: Björklidsgatan 6. 
ålder: 1931. Ombyggt 1933, 1981. 
arkitekt / byggm: Oscar Isberg (1933), Göran Johansson (1981). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel:  
väggar: Vit puts. 
tak: Sadeltak, svarta betongpannor. 
detaljer: Vita spröjsade 2- och 3-lufts fönster, bruna i kupa. 

Vit spegeldörr med fönster. Vit lamelldörr med 
fönster och stående panel. Balkong åt söder, med 
räcke av vita stående ribbor, buren av tre smäckra 
järnpelare med sirliga kapitäl. Kupor åt öster och 
väster, klädda med svart locklistpanel. Hörnlisener, 
profilerad gesims och solbänkar. Vindskivor, stup-
rör och plåtdetaljer av koppar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 
 
 

 
MORSING 1 A från SV 
 

 
MORSING 1 A från NV 
 

 
MORSING 1 A från SV BALKONG 
 

 
MORSING 1 A från SV  
BALKONGFÄSTE 

  
 
 
 
 
 

 

fastighet: MORSING 1, hus B. 
adress: Sävgatan 2. 
ålder: 1987. 
arkitekt / byggm: Anders Edlund. 
användning: Carport, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vita stolpar, vita stående brädor. 
tak: Pulpettak. 
detaljer: Vit ramdörr med fönster. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
MORSING 1 B från NV 



 2

fastighet: MORSING 1, hus C. 
adress:  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Altan. 
antal våningar: ½ 
sockel:  
väggar: Vitputsad mur mot söder, räcke av vit stående 

panel mot norr och väster. 
tak:  
detaljer: Grind av vit stående panel. Muren krönt av svarta 

takpannor. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 3. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MORSING 2, hus A. 
adress: Sävgatan 4. 
ålder: 1932. Ombyggt 1948, 1950, 1978. 
arkitekt / byggm: Tore Johansson (1948), Tage Billgren (1950), 

Christer Persson (1978). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Rött fasadtegel. 
tak: Sadeltak, svarta eternitplattor. 
detaljer: Bruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Brun la-

melldörr av ädelträ med fönster och diagonalmöns-
ter. Frontespis mot norr med svart plåt på sidorna. 
Liten kupa mot norr, klädd med svart plåt. Gavel-
spetsar i svart lockpanel. Ståndränna. Yttertrappa i 
brunt trä. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 
 

 
MORSING 2 A från NV 
 

 
MORSING 2 A från NV KUPA 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MORSING 2, hus B. 
adress: Sävgatan 4. 
ålder: 1974. 
arkitekt / byggm:  
användning: Carport, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Bruna stolpar, brun stående panel. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Låda runt takfoten av brun fjällpanel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
MORSING 2 B från N 
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fastighet: MORSING 3. 
adress: Sävgatan 6. 
ålder: 1932. Ombyggt 1947. 
arkitekt / byggm: Sture Persson. Tore Johansson (1947). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½, samt inredd vind. 
sockel: Ljust gråmålad puts. 
väggar: Rosa puts. 
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna hela fönster med lösa spröjsar, delade till 6 

och 4 rutor. Brun lamelldörr av ädelträ med spröj-
sat fönster och panelmönster. Två kupor åt norr 
och en åt söder, klädda med svart falsad plåt. Pro-
filerad vit gesims. Bruna fönsterluckor. Ståndränna.

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 
 

 
MORSING 3 från NO 
 

 
MORSING 3 från NV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MORSING 4, hus A. 
adress: Sävgatan 8, Norra Änggatan 7. 
ålder: 1934. Ombyggt 1939. 
arkitekt / byggm: M. Severin (även 1939). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Svartmålad puts. 
väggar: Gul spritputs. 
tak: Sadeltak, svarta betongpannor. 
detaljer: Vita hela fönster med lösa spröjsar, delade till 4 

rutor. Vit lamelldörr med fönster. Mörkbrun lamell-
dörr med fiskbenspanel. Liten veranda åt väster, 
sadeltak med svarta takpannor på vita trästolpar. 
Skärmtak åt norr med takpannor på vita stolpar. 
Vita slätputsade dörr- och fönsteromfattningar. Vita 
vindskivor och takfotsbrädor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 
 

 
MORSING 4 A från NV 
 

 
MORSING 4 A från SO 
 

 
MORSING 4 A från NV VERANDA 
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fastighet: MORSING 4, hus B. 
adress: Sävgatan 8. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå betong. 
väggar: Gul lockpanel. 
tak: Sadeltak, mörkgrå betongpannor. 
detaljer: Svart garageport av stående panel. Vita vindskivor.
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
MORSING 4 B från N 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MORSING 5, hus A. 
adress: Björklidsgatan 4. 
ålder: 1931. 
arkitekt / byggm: J. Tjernberg. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2 
sockel: Svartmålad puts. 
väggar: Ljust grå puts. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna hela fönster. Brun lamelldörr med fönster. 

Balkong åt söder på stolpar, med räcke av grå 
stående brädor. Vita fönsteromfattningar. Avtrap-
pad vit gesims. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 
 

 
MORSING 5 A från SV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MORSING 5, hus B. 
adress: Björklidsgatan 4. 
ålder: 1973. 
arkitekt / byggm: Marie Mårtensson (?) 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vit puts. 
tak: Sadeltak, mörkgrå tegelformad plåt. 
detaljer: Brun garageport av stående panel. Gavelspets i 

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

K = 5, M = 4. 
 

 
MORSING 5 B från SV 
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fastighet: MORSING 5, hus C. 
adress: Björklidsgatan 4. 
ålder: 1984. 
arkitekt / byggm:  
användning: Uterum, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Rött tegel. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Vita hela aluminiumfönster. Vita, helt glasade 

skjutdörrar. Låda runt takfoten av brun liggande 
panel. 

 
MORSING 5 C från SV 

   
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 5. 
 

 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MORSING 6. 
adress: Bruksgatan 20, Björklidsgatan 2. 
ålder: 1930. Ombyggt 1931, 1992. 
arkitekt / byggm: Marie Mårtensson (1992). 
användning: Bostad. 
fastighet: 1½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Gult fasadtegel. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster, på frontespisen 1-lufts 

med överbåge. Brun ramdörr med speglar, fönster 
och överljus. Dörr med fönster och garageport i 
stående panel. Frontespis mot söder med halvrunt, 
spröjsat fönster högst upp. Portik med balkong, 
pelare och kolonner med doriska kapitäl, balkong-
räcke med balusterdockor, allt i huggen sten (gra-
nit?). Yttertrappa i granit med profilerade steg, rött 
och vitt kakel på trappavsatsen. Kupa åt norr, 
klädd med brun plåt. Gavelspetsar i mörkbrun 
lockpanel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 
Portiken och balkongen är ursprungliga och myck-
et eleganta, men inklädningen och tillbyggnaden 
skämmer huset. 

 
MORSING 6 från S 
 

 
MORSING 6 från NV 
 

 
MORSING 6 från S  
BALKONGDEL 
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fastighet: MORSING 7, hus A. 
adress: Bruksgatan 18. 
ålder: 1930. Ombyggt 1958. 
arkitekt / byggm: Göran Johansson (1958). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Ljust gul puts. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna korsdelade fönster. Mörkbrun dörr med sku-

ret spegelmönster och halvrunt spröjsat överljus. 
Brun dörr med fönster och stående panel. Hörnli-
sener, avtrappad gesims och solbänkar. Liten kupa 
mot norr, klädd med svart plåt. Yttertrappa med 
mur, dels putsad, dels av granit. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
MORSING 7 A från S 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MORSING 7, hus B. 
adress: Bruksgatan 18. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Grön stående panel. 
tak: Osymmetriskt sadeltak, svart trapetsplåt. 
detaljer: Vitt helt fönster. Vit garageport av stående panel 

med fönster. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
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fastighet: MORSING 8, hus A. 
adress: Bruksgatan 16. 
ålder: 1931. Ombyggt 1983. 
arkitekt / byggm: S. Persson. Börje Johnzon (1983). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Brunmålad puts. 
väggar: Gul puts. 
tak: Mansardtak, röda betongpannor. 
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster, där rutan i mitten är 

indragen. Brun lamelldörr av ädelträ med spröjsat 
fönster och spegelmönster. Avtrappad kornisch 
över dörren. Avtrappad gesims. Gavelspetsar av 
brun stående panel. Liten kupa mot norr. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M 

K = 4, M = 3. 

 
MORSING 8 A från O 

 
MORSING 8 A från SV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MORSING 8, hus B. 
adress: Bruksgatan 16. 
ålder: 1961. 
arkitekt / byggm: K. Ericsson. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Gul puts. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Brun garageport av liggande panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
MORSING 8 B från SO 
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fastighet: MORSING 9. 
adress: Bruksgatan 14, Norra Änggatan 5. 
ålder: 1934. Ombyggt 1967. 
arkitekt / byggm: Oscar Isberg. Rolf Larsson (1967). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Rött fasadtegel. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Brun la-

melldörr med fönster och stående panel. Tillbygg-
nad åt norr i en våning med väggar i rött tegel och 
pulpettak. Veranda åt väster med väggar av grå 
puts. Balkong åt väster på pelare, med räcke av 
bruna stående brädor. Bruna fönsterluckor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 

 
MORSING 9 från S 
 

 
MORSING 9 från SO 
 

 
MORSING 9 från O TILLBYGGNAD 
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