
fastighet: PEHRSSON 1, hus A. 
adress: Norra Änggatan 20, Vassgatan 7. 
ålder: 1929. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Mansardtak, röda eternitplattor. 
detaljer: Vita 1-lufts, 2-lufts hela och korsdelade fönster. Vit 

lamelldörr med kvadratmönster. Halvrunt spröjsat 
fönster i gavelspets mot norr. Profilerad vit gesims 
och vit sockelkant. Vita dörr- och fönsteromfatt-
ningar. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 

 
PEHRSSON 1 A från NV 
 

 
PEHRSSON 1 A från NO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 1, hus B. 
adress: Norra Änggatan 20. 
ålder: 1954. Påbyggt 1972. 
arkitekt / byggm: Tage Billgren. Ulf Söderman (1972). 
användning: Förråd, övre del bostadsdel och balkong. 
antal våningar: 2 
sockel:  
väggar: Grå puts i bottenvåning, övre del vit Mexisten. 
tak: Pulpettak. 
detaljer: Vita hela, småspröjsade fönster. Vit tredelad port 

av stående panel med överljus. Balkongräcke av 
vita stående brädor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
PEHRSSON 1 B från SV 
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fastighet: PEHRSSON 2, hus A. 
adress: Vassgatan 5, Skolgatan 31. 
ålder: 1929. Ombyggt 1975, 1980, 2001. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Lolle Lundqvist (2001). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Ljust gråmålad puts. 
väggar: Ljust gulvit stänkputs. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster med småspröjsad över-

båge. Brun lamelldörr med diagonalmönster. Profi-
lerad gesims, hörnkedjor och fönsteromfattningar i 
vit slätputs. Utkragande vit dörromfattning i slät-
puts. Solbänkar. Två små kupor mot väster med 
valmat tak och inklädnad i kopparplåt. Veranda 
mot söder i vitt trä med spröjsade fönster. Stånd-
ränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 

 
PEHRSSON 2 A från NV 
 

 
PEHRSSON 2 A från SO 
 

 
PEHRSSON 2 A från SO UTERUM 
 

 
PEHRSSON 2 A från NV KUPOR 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 2, hus B. 
adress: Vassgatan 5. 
ålder: 1980. Ombyggt 2001. 
arkitekt / byggm: Lolle Lundqvist (2001). 
användning: Carport, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vit puts. 
tak: Lågt valmat sadeltak, ljusgrön falsad plåt. 
detaljer:  
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
PEHRSSON 2 B från NV 
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fastighet: PEHRSSON 3, hus A. 
adress: Norra Änggatan 18. 
ålder: 1911. Ombyggt 1932. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. S. Persson (1932). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 5. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå stänkputs. 
väggar: Grå spritputs. 
tak: Mansardtak, rött flattegel. 
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster med överbåge. Vit la-

melldörr med kvadratmönster och sido- och över-
ljus. Frontespis, delad med nr. 5, krönt av trappga-
vel, med vita dekorpartier i slätputs, vit fönsterom-
fattning och profilerad vit gesims. Vita profilerade 
dörr- och fönsteromfattningar i bottenvåningen. 
Solbänkar. Profilerad vit gesims och vit sockelkant. 
Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 1, M = 2. 
Ett välbevarat parhus, typiskt för Egnahemsområ-
dets tidigaste bebyggelse. 

 
PEHRSSON 3 A från NV 
 

 
PEHRSSON 3 A och 5 A från V 
FRONTESPIS 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 3, hus B. 
adress: Norra Änggatan 18. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Ljusgrå plåt. 
tak: Välvt tak, svart papp. 
detaljer: Små vita hela fönster. Vita dörrar, två med runda 

fönster. Vita lister över skarvarna i fasadplåten. 
Skärmtak i vardera änden på sirliga järnkonsoler. 
Detta är en tågvagn, som är uppställd på tomt-
gränsen och delas på längden med nr. 5. Ur-
sprungligen var den inredd till torrklosett, hönshus 
och förråd. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K = 1, M = 1. 
En unik ”förrådsbyggnad”. Järnvägsanställda ut-
gjorde en stor andel av de första innevånarna i 
Egnahem, troligen kom den till då. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PEHRSSON 3 B från NV 
 

 
PEHRSSON 3 B från NV DÖRRAR 
 

 
PEHRSSON 3 B från NV KONSOL 
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fastighet: PEHRSSON 3, hus B                                      forts.  

 
PEHRSSON 3 B från V 
 

 
PEHRSSON 3 B från V 
DÖRRDETALJ 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 4, hus A. 
adress: Skolgatan 29. 
ålder: 1911. Ombyggt 1928, 1962. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (även 1928). Göran Johansson 

(1962). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 6. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita korsdelade fönster. Vit lamelldörr med halvrunt 

spröjsat fönster och spegelmönster. Balkong mot 
norr med brunt järnräcke. Liten kupa mot öster 
med tegeltak, ett småspröjsat fönster och klädd 
med röd falsad plåt. Avtrappad gesims. Ståndrän-
na. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
PEHRSSON 4 A från O 
 

 
PEHRSSON 4 A från NO KUPA 
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fastighet: PEHRSSON 4, hus B. 
adress: Skolgatan 29. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Grå puts. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Vita hela fönster. Brun garageport med mönster av 

stående ribbor. Taktegelkrönt mur ovanför porten. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
PEHRSSON 4 B från NO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 4, hus C. 
adress:  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vit liggande fjällpanel. 
tak: Pulpettak, ljusgrön trapetsplåt. 
detaljer:  
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
PEHRSSON 4 C från NO 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 5, hus A. 
adress: Norra Änggatan 16. 
ålder: 1911. Ombyggt 1952. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1952). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 3. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå stänkputs. 
väggar: Grå spritputs. 
tak: Mansardtak, rött flattegel. 
detaljer: Blå 2- och 3-lufts fönster med överbåge. Blå la-

melldörr med spegelmönster, halvrunt spröjsat 
fönster och överljus. Frontespis, delad med nr. 3, 
krönt av trappgavel, med vita dekorpartier i slät-
puts, vit fönsteromfattning och profilerad vit ge-
sims. Vita profilerade dörr- och fönsteromfattningar 
i bottenvåningen. Solbänkar. Profilerad vit gesims 
och vit sockelkant. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 1, M = 2. 
Ett välbevarat parhus, typiskt för Egnahemsområ-
dets tidigaste bebyggelse. 

 
PEHRSSON 5 A från SV 
 

 
PEHRSSON 3 A och 5 A från V 
FRONTESPIS 



 6

fastighet: PEHRSSON 5, hus B. 
adress: Norra Änggatan 16. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Ljusgrå plåt. 
tak: Välvt tak, svart papp. 
detaljer: Små vita hela fönster. Lister över skarvarna i fa-

sadplåten. Skärmtak i vardera änden på sirliga 
järnkonsoler. 
Detta är en tågvagn, som är uppställd på tomt-
gränsen och delas på längden med nr. 3. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 1, M = 1. 
En unik ”förrådsbyggnad”. Järnvägsanställda ut-
gjorde en stor andel av de första innevånarna i 
Egnahem, troligen kom den till då. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 6, hus A. 
adress: Skolgatan 27. 
ålder: 1911. Ombyggt 1956, 1960, 1989. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. U. Mårtensson (1956). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 4. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita korsdelade fönster med småspröjsad överbå-

ge. Brun teakdörr med rutmönster och sido- och 
överljus. Liten kupa mot öster med tegeltak, klädd 
med mörkröd locklistpanel. Avtrappad vitmålad 
gesims. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 
 

 
PEHRSSON 6 A från O 
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fastighet: PEHRSSON 6, hus B. 
adress: Skolgatan 27. 
ålder: 1962. 
arkitekt / byggm: K. Ericsson. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Grå puts. 
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. 
detaljer: Mörkbrun garageport med mönster av stående 

ribbor. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 6 B från O 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 7, hus A. 
adress: Norra Änggatan 14. 
ålder: 1911. Ombyggt 1933, 1970. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Allm. Ingenjörsbyrån (1970). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 9. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Ljust gråmålad puts. 
väggar: Vit spritputs. 
tak: Halvvalmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna hela och 3-lufts fönster. Brun teakdörr med 

kvadratmönster och sido- och överljus. Liten kupa 
mot väster med tegeltak, klädd med röd falsad plåt. 
Profilerad gesims och dörromfattning i slätputs. 
Utkragande slätputsade fönsteromfattningar. 
Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
PEHRSSON 7 A från NV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 7, hus B. 
adress: Norra Änggatan 14. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Carport. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Brun lockpanel. 
tak: Pulpettak, trapetsplåt. 
detaljer:  
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 7 B från V 
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fastighet: PEHRSSON 7, hus C. 
adress: Norra Änggatan 14. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad. 
antal våningar: 1 
sockel: Ljust gråmålad puts. 
väggar: Vit spritputs. 
tak: Platt tak, svart falsad plåt. 
detaljer: Bruna hela och 3-lufts fönster. Brun lamelldörr med 

fönster. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 4. 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 8, hus A. 
adress: Skolgatan 25. 
ålder: 1911. Ombyggt 1959. 
arkitekt / byggm: E. Olsson. K. Ericsson (1959). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 10. 
antal våningar: 2 
sockel: Svartmålad puts. 
väggar: Rött tegel. 
tak: Mansardtak, svart falsad plåt. 
detaljer: Vita 2-lufts fönster. Brun teakdörr med råglasföns-

ter och diagonalmönster. Avtrappad gesims. Stick-
bågar. Ståndränna. Yttertrappa med brun klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 
 

 
PEHRSSON 8 A från NO 
 

 
PEHRSSON 8 A från SO 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 8, hus B. 
adress: Skolgatan 25. 
ålder: 1972. 
arkitekt / byggm: Erik Svensson. 
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Rött tegel. 
tak: Sadeltak, svart korrugerad eternit. 
detaljer: Svart lamelldörr med stående panel. Svart garage-

port med liggande panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 8 B från NO 
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fastighet: PEHRSSON 9, hus A. 
adress: Norra Änggatan 12. 
ålder: 1911. Ombyggt 1939, 1954. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. 
användning: Bostad. Parhus med nr. 7. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Ljust gråmålad puts. 
väggar: Vit spritputs. 
tak: Halvvalmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna hela fönster. Brun teakdörr med mönster av 

stående ribbor och överljus. Liten kupa mot väster 
med tegeltak, klädd med röd falsad plåt. Profilerad 
gesims och dörromfattning i slätputs. Solbänk vid 
gavelfönster. Ståndränna. Yttertrappa med röd 
klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3 M = 3. 
 

 
PEHRSSON 9 A från SV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 9, hus B. 
adress: Norra Änggatan 12. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Uterum. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Brun lockpanel. 
tak: Pulpettak, korrugerad plåt. 
detaljer: Vita hela fönster. Glasad skjutdörr. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 9 B från SV 
 

 
PEHRSSON 9 B från SO 
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fastighet: PEHRSSON 10, hus A. 
adress: Skolgatan 23. 
ålder: 1911. Ombyggt 1952. 
arkitekt / byggm: E. Olsson. Bertil Sandin (1952). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 8. 
antal våningar: 2 
sockel: Svartmålad puts. 
väggar: Rött tegel. 
tak: Mansardtak, svart falsad plåt. 
detaljer: Vita korsdelade fönster. Röd lamelldörr med möns-

ter av stående panel. Farstu i tegel mot väster. 
Avtrappad gesims. Ståndränna. Stickbågar. Bal-
kong åt söder med svart järnräcke. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 
 

 
PEHRSSON 10 A från O 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 10, hus B. 
adress: Skolgatan 23. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Röd lockpanel. 
tak: Platt tak, svart trapetsplåt. 
detaljer: Svart garageport i plåt med mönster av liggande 

panel. Röd dörr av stående panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 10 B från NO 
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fastighet: PEHRSSON 11, hus A. 
adress: Norra Änggatan 10. 
ålder: 1912. Ombyggt 1926, 1934, 1962. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (även 1926). S. Persson (1934),  R. 

Malm (1962). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 13. 
antal våningar: 2 
sockel: Ljust gråmålad puts. 
väggar: Aprikosmålad puts. 
tak: Mansardtak, mörkgrå tegelimiterande lättbetong-

plattor. 
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster, med överbåge på 

bottenvåningen. Ljusbrun klarlackerad lamelldörr 
med kvadratmönster. Frontespis mot väster, mjukt 
rundad och med trappgavel överst. Profilerad ge-
sims. Ståndränna. Stuprör av koppar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 1, M = 2. 
Ett välbevarat parhus, typiskt för Egnahemsområ-
dets tidigaste bebyggelse. 

 
PEHRSSON 11 A från NV 
 

 
PEHRSSON 11 A från SV  
FRONTESPIS 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 11, hus B. 
adress: Norra Änggatan 10. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Uterum. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Brun lockpanel. 
tak: Pulpettak, korrugerad plast. 
detaljer: Bruna hela fönster. Brun dörr av stående panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 11 B från NV 
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fastighet: PEHRSSON 12, hus A. 
adress: Skolgatan 21. 
ålder: 1912. 
arkitekt / byggm: Joh. Ed. Ståhl. 
användning: Bostad. Parhus med nr. 14. 
antal våningar: 2 
sockel: Mörkt gråmålad puts. 
väggar: Rött tegel. 
tak: Mansardtak, svart falsad plåt. 
detaljer: Vita hela fönster. Rödbrun lamelldörr med sidoljus. 

Frontespis mot öster, avslutad med rundbåge. 
Avtrappad gesims med tandsnitt. Solbänkar. Stick-
bågar. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Ett välbevarat parhus, typiskt för Egnahemsområ-
dets tidigaste tegelbebyggelse. 

 
PEHRSSON 12 A från N 
 

 
PEHRSSON 12 A från SO 
 

 
PEHRSSON 12 A från NO  
GESIMS 
 

 
PEHRSSON 12 A från SO 
MANSARD 
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fastighet: PEHRSSON 12, hus B. 
adress: Skolgatan 21. 
ålder: 1978. 
arkitekt / byggm:  
användning: Carport, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Brun lockpanel. 
tak: Platt tak, svart trapetsplåt. 
detaljer: Mörkbrun dörr i stående panel. Takkant i röd lig-

gande fjällpanel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 12 B från NO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 13. 
adress: Norra Änggatan 8. 
ålder: 1912. Ombyggt 1913, 1934, 1947. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. H. Dahlberg (1913), Åke Lindén 

(1947). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 11. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå slätputs. 
tak: Mansardtak, rött 2-kupigt tegel. 
detaljer: Vita korsdelade och.2-lufts fönster, bruna åt söder. 

Mörkbrun lamelldörr med stående panel. Veranda 
åt söder med brun stående panel, stora hela föns-
ter och valmat tegeltak. Frontespis mot väster, 
mjukt rundad och med trappgavel överst. Profilerad 
gesims. Solbänkar. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 1, M = 2. 
Ett välbevarat parhus, typiskt för Egnahemsområ-
dets tidigaste bebyggelse. 

 
PEHRSSON 13 från SV 
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fastighet: PEHRSSON 14, hus A. 
adress: Skolgatan 19. 
ålder: 1912. 
arkitekt / byggm: Joh. Ed. Ståhl. 
användning: Bostad. Parhus med nr. 12. 
antal våningar: 2 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Rött tegel. 
tak: Mansardtak, svart falsad plåt. 
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster med småspröjsad över-

båge. Röd lamelldörr med stående panel. Fronte-
spis mot öster, avslutad med rundbåge. Dörrom-
fattning av mörkare rött tegel. Avtrappad gesims 
med tandsnitt. Solbänkar. Stickbågar. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Ett välbevarat parhus, typiskt för Egnahemsområ-
dets tidigaste tegelbebyggelse. 

 
PEHRSSON 14 A från SO 

 
PEHRSSON 14 A från SO  
FRONTESPIS 
 

 
PEHRSSON 14 A från V  
KÄLLARNEDGÅNG 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 14, hus B. 
adress: Skolgatan 19. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Rött tegel. 
tak: Sadeltak, röd korrugerad eternit(?). 
detaljer: Brun garageport med liggande panel. Brunröd 

rundad port, med panel i fiskbensmönster, till träd-
gård. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 14 B från NO 
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fastighet: PEHRSSON 15, hus A. 
adress: Bruksgatan 12, Norra Änggatan 6. 
ålder: 1929. Ombyggt 1945, 1969, 1987. 
arkitekt / byggm: Tore Johansson (1945), Nilsson & Persson (1987).
användning: Bostäder. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Gul sprutputs. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. I vinkel mot nord-

öst partier med vit plåt. 
detaljer: Vita korsdelade fönster. Brun ramdörr med tre 

fönsterrutor, sido- och överljus. Vit lamelldörr med 
överljus. Avskuret hörn som går upp i en gavel-
spets. Lisener i hörn. Utkragande dörromfattning. 
Profilerad gesims. Avtrappade solbänkar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
 

 
PEHRSSON 15 A från NV 
 

 
PEHRSSON 15 A från SV 
 

 
PEHRSSON 15 A från O 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 15, hus B. 
adress: Bruksgatan 12. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Förråd, soprum. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vit stående panel. 
tak: Sadeltak, svart papp. 
detaljer: Vita dörrar med stående panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 15 B från SO 
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fastighet: PEHRSSON 16. 
adress: Bruksgatan 10. 
ålder: 1911. Ombyggt 1946. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. 
användning: Bostad. Parhus med nr. 17. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå spritputs. 
tak: Mansardtak, rött 2-kupigt tegel.. 
detaljer: Vita korsdelade och 3-lufts fönster med överbåge. 

Brun pardörr med spröjsade fönster, profilerade 
fyllningar och spröjsat överljus. Frontespis, som 
delas med nr. 17, med dekorlist och utsparning i 
mitten. Profilerad gesims med dekorlist under, 
profilerade dörr- och fönsteromfattningar och slät 
sockellist, allt i slätputs. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 1, M = 2. 
Mycket välbevarat parhus, ett av de äldsta i Egna-
hem. 

 
PEHRSSON 16 från SO 
 

 
PEHRSSON 16 från SO DÖRR 
 

 
PEHRSSON 16 och 17 A från SO 
FRONTESPIS 
 

 
PEHRSSON 16 och 17 A från SO 
FRONTESPISDEKOR 
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fastighet: PEHRSSON 17, hus A. 
adress: Bruksgatan 8. 
ålder: 1911. Ombyggt 1938, 1976. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. 
användning: Bostad. Parhus med nr. 16. 
antal våningar: 2 
sockel: Ljust gråmålad puts. 
väggar: Brunröd sprutputs. 
tak: Mansardtak, rött flattegel.. 
detaljer: Blå 2- och 3-lufts fönster med överbåge. Blå la-

melldörr med mönster av stående panel, sido- och 
överljus. Frontespis, som delas med nr. 16, med 
dekorlist och utsparning i mitten. Profilerad gesims 
med dekorlist under. Profilerade dörr- och fönster-
omfattningar. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Välbevarat parhus, ett av de äldsta i Egnahem, 
men med utbytta fönster och tyvärr nytt fasadmate-
rial. 

 
PEHRSSON 17 A från SO 
 

 
PEHRSSON 16 och 17 A från SO 
FRONTESPIS 
 

 
PEHRSSON 16 och 17 A från SO 
FRONTESPISDEKOR 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 17, hus B. 
adress: Bruksgatan 8. 
ålder: 1985. 
arkitekt / byggm: BSV-Konsult. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Brun stående panel. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Brun garageport av plåt med mönster av liggande 

panel. Låda runt taket av bruna liggande brädor. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 17 B från SO 
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fastighet: PEHRSSON 18, hus A. 
adress: Skolgatan 17, Bruksgatan 6. 
ålder: 1929. Ombyggt 1948, 1985. 
arkitekt / byggm: Tore Johansson (1948), Berndt Haraldsson (1985).
användning: Bostad. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Ljusbeige puts. 
väggar: Beige slätputs. 
tak: Mansardtak, rött 2-kupigt tegel.. 
detaljer: Bruna hela fönster. Bruna teakdörrar med fönster 

och överljus, en diagonalmönstrad, en med skurna 
speglar. Frontespis mot söder. Balkong mot väster 
med grått järnräcke. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
 

 
PEHRSSON 18 A från S 
 

 
PEHRSSON 18 A från SO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: PEHRSSON 18, hus B. 
adress: Bruksgatan 6. 
ålder: 1955. 
arkitekt / byggm: Börje Johnzon. 
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel: Ljusbeige puts. 
väggar: Beige slätputs. 
tak: Sadeltak, röd betongpanna. 
detaljer: Bruna små hela fönster. Grågrön garageport av 

plåt med mönster av liggande ränder. Brun teak-
dörr med fönster och stående panel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 18 B från S 
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fastighet: PEHRSSON 18, hus C. 
adress:  
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Uterum. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Brunt trä. 
tak: Platt tak, brun falsad plåt. 
detaljer: Helt glasat. Hela fönster med diagonalspröjsad 

överbåge. Stort takutsprång med mörkbrun panel 
under. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
PEHRSSON 18 C från NO 

 


	PEHRSSON 1
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 2
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 3
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 4
	hus A
	hus B
	hus C

	PEHRSSON 5
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 6
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 7
	hus A
	hus B
	hus C

	PEHRSSON 8
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 9
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 10
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 11
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 12
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 13
	PEHRSSON 14
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 15
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 16
	PEHRSSON 17
	hus A
	hus B

	PEHRSSON 18
	hus A
	hus B
	hus C


