
Gjuteriet 

Överst tv: Lägenhetsinteriör Gjuteriet 2. 
Överst th: Lagenhetsinteriör Gjuteriet 6. 
Nederst tv: Lagenhetsinteriör Gjuteriet I. 
Överst tv: Lägenhetsinteriör Gjuteriet 8. 



Gjuteriet 1 
Fridhemsgatan 8, Pontonjargatan 38 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925-26, arkitekter Bocander & Cronwall, byggherre 
O Carlsson, byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: ljusbrun terrasit. Översta vån 
ngt indragen med smidesräcke, liksom de övriga balkongerna. Por- 
taler av granit. Gardsfasad: beige slatputs. Rött plåttak. 
Entré (8): sekundär glasad lättmetallport. Kalkstensgolv, struktur- 
målade väggar med målade horisontella band. Glasade mellandör- 
rar. Trapphus med kalkstenstrappa, fyllningsdörrar. 
Entre (38): port som (8). Golv och trappa av kalksten, fyllnings- 
dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1925: 1-3 rok. 
Gard: planterad, grusade gångar. Förgård mot Fridhemsgatan. 
Sedan inventeringen har fasaden sprutputsats i gult med grå sockel. 

Gjuteriet 2 
Karlsviksgatan 5, Pontonjargatan 36 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925-27, arkitekt A Wallby, byggherre C A Kilgren, 
byggmästare dito. 1952 cv. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: brun terrasit. Översta vån ngt 
indragen med konststensräcke längs hela fasaden. Portalomfatt- 
ningar av granit. Gardsfasad: beige slatputs. Rött plåttak. 
Entré (?): ekport med fyllningar och spröjsat överfönster. Vitt mar- 
morgolv, flingmålade vaggar indelade med lister. Dekormålat tak. 
Mellandörr med formgiven spröjsning. Fyllningsdörrar i trapphuset. 
Besökt lägenhet bevarar takrosett, öppen spis, fyllningsdörrar. 
Moderniserat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1925: 1-3 rok. 
Gard: planterad, kalkstensgångar. 
Fasaden omputsad sedan inventeringen i orangegul slatputs. 

Gjuteriet 4 
~r idhems~atan  12, Karlsviksgatan 9 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929 (hus I) 1926-27 (hus II), arkitekter A Wallby, 
Kjellberg & Conradsson, byggherre Fredrikshov upa K Tengblad, 
byggmästare A Broman & K Tengblad. 1969 fasadandring hus I. 
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. Gatufasad: ljusbrun slatputs. Por- 
talomfattning av granit. Gardsfasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré (9): spröjsad ekport med svarvad spröjsning i överfönstret. 
Golv av gröngrå marmor. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med 
lila vaggar, fyllningsdörrar. 
Gathus (hus II), 6 vån. Gatufasad: grå terrasit. Putsdekor i form av 
bandfestonger. Översta vån ngt indragen med smidesracke langs 
hela fasaden. Gardsfasad: vit slatputs. Svart plåttak. 
Entré ( 12): delvis glasad ekport med snidad festong i överfönstret. 
Golv av vit marmor, flingmålade tak. Grönt tak. Fyllningsdörrar 
på trapplanen. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1929 resp 1926: hus I 1-2 rok. Hus II 1 rok. 
Gard: planterad, hackomgiven med grusgångar. Förgård mot Frid- 
hemsgatan. 
Hus I & II omputsade i gul slatputs med grå fönsteromfattningar 
sedan inventeringen. 



Gjuteriet 6 
~r idhems~atan  14, Mitisgatan 3 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1926-27, arkitekt Bocander & Cronwall, byggherre H 
Kilgren, byggmästare C A Kilgren. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: grå slatputs. Övers- 
ta vån indragen med balusterräcke langs hela fasaden. Portal- 
omfattning av granit med reliefdekor i puts ?. Gardsfasad: grågul 
slatputs. Rött plåttak. 
Entré (14): ekport med grova spröjsar. Golv och trappa av vit mar- 
mor. Fyllningsdörrar. 
Entré (14 A): vitt marmorgolv, flingmålade ? väggar. Spegelvälvt 
tak. Fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar ingen urspr inredning. 
Lagenhetsstorlekar 1926: 1-3 rok. 
Gard: grusad. 

u 

Sedan inventeringen har huset putsats i orangegult med grå falt 
under fönstren på bv. Balusterräcket utbytt mot metall. 

Gjuteriet 7 
Karlsviksgatan 1 1, 13, Mitisgatan 1 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1926-28, arkitekter Bocander & Cronwall, byggherre 
C A Kilgren, byggmästare dito. 1967 bad. 
Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: röd slatputs. Översta vån ngt 
indragen. Portalomfattning av konststen Gardsfasad: röd slatputs. 
Svart plåttak. 
Entré (13): ekport med glasade fyllningar. Konststensgolv, grått 
tak med målad dekor. Trapphus med konststenstrappa, målade 
väggfält med marmorering och ornamentik. Dekormålat tak. Gla- 
sad dörr mot vadringsbalkong. Mörkbetsade fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1926: 1 rok. 
Gard: planterad, grusade gångar. 

Giuteriet 8 
~rl>hems~atan 10 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1926-27, arkitekter Bocander & Cronwall, byggherre 
O Carlsson, byggmästare dito. 1946 fasadändring på bv. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: gul slatputs. Översta vån indragen med 
smidesräcke längs hela fasaden. Balkonger med smides racken. 
Portalomfattning av granit. Gardsfasad: gul slatputs. Rött plåttak. 
Entré: sekundär port. Marmorerade vaggar. Trapphus med kalk- 
stensgolv, flingmålade väggar och fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar takrosett och fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1926: 1-3 rok. 
Gard: planterad, grusade gångar. 
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i brunt. 



Gjuteriet 9 
Karlsviksgatan 7 

- l Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929, arkitekt A Wallby, byggherre Byggnadsföre- 
ningen Svalan, byggmästare AB Byggindustri. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: mörkbrunt målad sockel, darovan ljus- 
gul slatputs. Fönsteromfattningar i vitt. Portalomfattning av gra- 
nit. Gardsfasad: gul slatputs. Rött plattak. 
Entre: spröjsad ekport, överfönster med svarvade spröjsar. Grå- 
grönt marmorgolv, marmorerade vaggar indelade i falt, schablon- 
ornamentik även i taket. Trapphus med fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1 rok. 
Gard: planterad. 



Nedan: Liigenhetsinteriöv Gjutformen I .  

Gjutformen 



Gjutformen 1 
Pontonjärgatan 41, S:t Eriksgatan 5-7 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1924-26, arkitekter Höög & Morssing, byggherre 1) 
Fast. AB Vapensmeden 2) F O Boman, byggmästare C E Gustafs- 
son. 1938 bad i kv. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasad: sockel av granit, dar- 
ovan rosa slatputs. Burspråk, balkong med smidesracke. Portal- 
omfattning av granit. Gardsfasad: ljusrosa slatputs. Brunt plåttak. 
Entré (7): spröjsad port. Golv och trappa i konststen, gula vaggar 
och tak. Mellandörrar i ek med slipade glas. Trapphus med fling- 
målade vaggar i gult. Vadringsbalkonger. övertäckta enkeldörrar i 
brunrosa. 
Entré (5): likt (7). 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak med takrosett, fyllningsdörrar, 
serveringsrum med skänkskåp. 
Lägenhetsstorlekar 1924: 1-3 rok. Portvaktslagenhet på bv. 
Gard: asfalt med glasbetong. 

Gjutformen 2 
Norr Malarstrand 82, S:t Eriksgatan 1 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1924-25, arkitekt N G:son Friberg, byggherrar A 
Andersson & A Bergman, byggmästare A Andersson. 1939 plan- 
ändring. 1943 vindsinredning, fasadandring. 1945 solaltan. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasad: sockel av granit, dar- 
ovan handhugget tegel. Fönstren på bv ar placerade i rundbågiga 
fält. Balkonger med dekorativa smidesracken. Plåtklädd takvån 
ngt indragen med balusterräcke framför. Konkavt hörn. Portal i 
tegel med kolonner. Gardsfasad: slammad ljusbrun, däröver gråbrun. 
Entré (1): sekundär port i stål. Golv av kalksten, turkosa vaggar, 
kälat tak. Trapphus med kalkstenstrappa, smidesracke, gula vag- 
gar och tak. Fyllningsdörrar. Fönster med blyspröjsade råglas. 
Entré (82): sekundär stålport med runt överfönster. Golv och trap- 
pa av gröngrå marmor. Marmorerad bröstning, meanderbård, dar- 
ovan gråbeige vaggar med målade medaljonger. Stucktaklist, kälat 
dekormålat tak. Adrade fyllningsdörrar, spröjsade mellandörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar, skjutdörrar, öppen spis i 
svart marmor. Kök med urspr inredning. 
Lagenhetsstorlekar 1924: dublett, 2 rum och kokvrå samt 3-5 rok 
+ jungfrukammare. 
Gard: överbyggd, asfalt, glasbetong, mur mot nordväst, 

Giutformen 3 
~ár l sv iks~a tan  2,4, Norr Mälarstrand 84 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925-26, arkitekter Andersson & Bergman - planer, B 
Borgström - fasad, byggherrar Andersson & Bergman, byggmasta- 
re G Lundberg. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + vinds- och takvån. Gatufasad: sockel av 
granit, darovan rött tegel. Fönstren på bv i rundbågade falt. Bal- 
konger med dekorativa smidesracken. Ngt indragen takvån med 
balusterräcke mot Norr Malarstrand. Gardsfasad: slammad grå- 
brun. Plåttak. 
Entré (84): golv av vit marmor med linoleummatta. Tvåfärgade 
vaggar, blå nedtill darovan vita. Trapphus med marmortrappa, 
marmorerade vaggar i beige, upptill vita. Råglasade och blyspröj- 



sade balkongdörrar. Fyllningsdörrar. 
Entre (2): ekport med fyllningar och spröjsat överfönster. Konst- 
stensgolv, marmoreringsmålad bröstning, darovan dekormålade 
vaggar med djur och barnmotiv. Trapphus med grön konststens- 
trappa. Råglasad och blyspröjsad balkongdörr. Fyllningsdörrar. 
Entré (4): port lik (2). Konststensgolv, flingmålade vaggar i gråvitt. 
Kälat tak. Glasade mellandörrar. Trapphus med konststenstrap- 
pa, marmorerade vaggar. Dörrar som (2). 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak med takrosett, fyllningsdörrar, 
serveringsgång med skåp. 
Lagenhetsstorlekar 1925: enkelrum, 1-2 rum och kokvrå samt 2-3 
rok. 
Gard: underbyggd, asfalt och glasbetong. 
Balusterracket bytt mot plåt. 

Gjutformen 4 
~ar l sv iks~a tan  6, Pontonjärgatan 43 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 192426, arkitekter Höög & Morssing, byggherre l )  
Fastighets AB Vapensmeden, 2) G Lundberg, byggmästare G 
Lundberg. 1977 planandring. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasad: granitsockel, bv av 
gråmålad puts, darovan rosa slammad puts. Balkonger med smi- 
desracken. Takvan ngt indragen. Portalomfattningar av konststen. 
Entré (43): glasad port med formgivna spröjsar. Golv och trappa 
av konststen. Marmorerade vaggar med röd bård, darovan enfar- 
gat. Stucktaklist. Adrade mellandörrar med spröjs. Trapphus med 
kälat tak, bruna fyllningsdörrar. 
Entré (6): liknande (43). 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak, fyllningsdörrar, mot köket med 
övre fyllningen krysspröjsad. Kök med skänkskåp. 
Lagenhetsstorlekar 1926: 1 rum och kokvrå samt 1-2 rok. 
Gard: överbyggd, asfalt, smidesstaket, cykelstall och skjul. 

I 



Ovan. Interlor Gjutformen 2 
Tv- Interror Gjutformen 3 

k.. i e 



Grinden 

Tv: Interiör Grinden 11. 
Nedan: Kungsholmsteatern, Grinden I l ,  hus I I I .  



Grinden 2 
S:t Göransgatan 64 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 194142, arkitekt B Hedvall, byggherre S Sahlin, 
Byggmästare K Hjertstedt. 
Gathus, 6 vån + soutvån. Gatufasad: sockel av klinker, darovan 
beige terrasit. Burspråk, balkonger med rafflade plåtracken. 
Portalomfattning av klinker. Gardsfasad: beige terrasit. Plåttak. 
Entre: glasat portparti. Golv av marmor, gula vaggar med dekor- 
målning med växtmotiv resp stadsvy över Kungsholmen. 
Marmortrappa. Släta dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1941: 1 4  rok. 
Gard: cementerad, underbyggd. 

Grinden 11 
Kronobergsgatan 2 1,23 
Bostads- och industrifastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 188485, arkitekt ?, byggherre Byggnadsföreningen 
Good Templar, byggmästare C Flycht. 1886-94 Kungsholmstea- 
tern för vaudevilleuppföranden. 1894 ombyggnad till verkstad i kv- 
bv. 1901 bakugnar i kv. 1908 ombyggnad av uthus. 1912 förand- 
ring av hus III. 1932 wc i hus I & II. 1938 cv i hus I. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: bv i grå slatputs, darovan beige 
slatputs. Vånlist med putsornament, takgesims. Indragen port. 
Körport med smidesgrind. Gardsfasad: vit slatputs. Plåttak. 
Entré (23): skulpterad och delvis glasad träport. Golv av mönster- 
lagda keramikplattor, flingmålade vaggar, stucktaklist. Trapphus 
med kalkstenstrappa och släta dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar. 
Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: vit slatputs. Grönt plåttak. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist, 
takrosett. Moderniserat kök. 
Gårdshus (hus III), 2 vån. Fasad: gul slatputs. Grönt plåttak. 
Byggnaden uppfördes som ordenssal för Good Templarorden. Nu . .- - - 

ar den moderniserad och rymmer verkstad och kontor. 
Gard: cementerad. 

Grinden 13 
Fleminggatan 75, Kronobergsgatan 27 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1897-99, arkitekter G Hallberg - fasad, E Lindkvist - 
övrigt, byggherre E Lindkvist, byggmästare G o L Beijer. 1922 
fasadandring mot Fleminggatan. 1921-31 cv, entresol i bv, bad, 
hiss. 1942 planandring. 
Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: sockel av granit, darovan 
brun spritputs. Balkonger med smidesracken. Fasat hörn, vånlist, 
takgesims, ankarslutar. Fönsteromfattningar på bv och portalom- 
fattning (27) slätputsade. Gardsfasad: gul sprutputs. Plåttak. 
Entre (75): delvis glasad port. Svartlvitrutigt marmorgolv. Gröna 
väggar, stucktaklist. Trapphus med kalkstenstrappa, gula vaggar. 
Fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel, stuckta- 
klist, takrosett. Runda kakelugnar en i grönt reliefkakel, en vit. 
Lägenhetsstorlekar 1897: 1-3 rok samt 5 rok. 
Gard: asfalterad, omgiven av brandmurar. 



Grinden 15 
Kronobergsgatan 17,19, S:t Göransgatan 62 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1902-03, arkitekt E Ohlsson, byggherre Gottholdt 
Calen, byggmästare C A Hungberg. 1929 hiss. 1935 underbyggnad 
av gården, cv, bad, planandring, fasadförenkling. 1944 vindsinred- 
ning. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + vindsvån. Gatufasad: soutvån 
av grovhuggen natursten, darovan gul slatputs. Bv med ritsade 
kvadrar. Burspråk, balkonger med smidesracken. Rundat hörn. 
Takkupor. Putsade portalomfattningar. Gardsfasad: gul slatputs. 
Plåttak. 
Entre (62): sekundär delvis glasad port. Golv och trappa av mar- 
mor. Gröna flingmålade vaggar. Släta ekfankrdörrar. 
Entré (17): glasad ekport, vitlsvart mönsterlagt marmorgolv, kalk- 
stenstrappa. Gula flingmålade vaggar. Trapplan med stucktaklist 
och slata ekfanerdörrar. 
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1902: 1-3 rok samt 5 rok. 
Gard: cementerad. 

Grinden 16 
S:t Eriksgatan 32 A, B, S:t Göransgatan 66 
Kontorsfastighet och affärshus, inventerat 1982. 
Byggnadsår 1962-71, arkitekt G Edberg, byggherre Diligentia, 
byggmästare Victor Hansson. 1976 planandringar. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: röd polerad granit. De två 
nedersta vån, till största delen glasade, ligger i liv med gatan, de 
övriga vån ar indragna. Gardsfasad: röd polerad granit. Tak av 
kopparplåt. 
Entre (66): indragen port av stål och glas. Vitt marmorgolv, vav- 
kladda vaggar med stankmålning. Marmortrappa. 
Gard: cementerad, lastkaj. 

Grinden 20 
Fleminggatan 83, S:t Eriksgatan 40 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsar 1900-03, arkitekt H Törnqvist, byggherrar C 
Lindström, Lindstahl & Törnquist, byggmästare dito. 191 1 om- 
och påbyggnad 1 vån. 1939 fasadförenkling. 1951 ombyggnad i kv- 
bv för T-banenedgång. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + vindsvån. Gatufasad: sockel av ?, daro- 
van ljusgrå slatputs. Putsrelief med festongmotiv på bv. Balkonger 
med smidesracken. Gavelkrön närmast hörnet. Putsad portalom- 
fattning med rusticering, pilastrar och reliefdekor, maskaron som 
slutsten. Gardsfasad: ljusgrå slatputs. Plåttak. 
Entre (83): sekundär glasad port. Svartlvitrutigt marmorgolv. 
Kalkstenstrappa, flingmålade vaggar. Trapplan med konststens- 
golv, slata dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1900: 1-3 rok, 5 rok. 
Gard: asfalterad. 



Grinden 21 
S:t Eriksgatan 3438  
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1958-59, arkitekt G Edberg, byggherre Turitz & Co, 
byggmästare Victor Hansson AB. 1962 ombyggnad för varuhus. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: grön emaljerad fasadplåt. Skärmtak 
över bv. Gardsfasad: emaljerad fasadplåt. Tak av kopparplåt. 
Entré (38): port av glas och stål. Golv och trappa av vit marmor. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1858: 2 rum och kokvrå, 2-3 rok, sjuksköter- 
skebostader. I kv-bv varuhus, 1 tr restaurant. 
Gard: cementerad. 

Grinden 22 
Kronobergsgatan 25 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1968-78, arkitekt G Edberg, byggherre Victor 
Hansson AB, byggmästare ? 
Gathus (hus I), 4 vån + takvån. Gatufasad: bv av gula keramiska 
plattor, darovan grön sprutputs. Skärmtak över bv. Indragen tak- 
vån med räcke langs fasaden. Gardsfasad: grön sprutputs. Plåttak. 
Entré: golv och trappa av konststen, tak av brädpanel. 
Gårdshus (hus II), 5 vån + takvån. Fasad: grön sprutputs. Plåttak. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1968: 2-3 rok i hus I. 2-4 rok i hus II. 
Gard: överbyggd, belagd med cementplattor. Lekplats. 

Grinden 23 
Fleminggatan 77-8 1 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1897-98, arkitekt E Lindquist, byggherre G L Beijer, 
byggmästare E Lindquist. 1903 ombyggnad i kv-bv. 1942 fasadan- 
dring av bv. 1979 planändring. 
Gathus, 6 vån + takvån. Gatufasad: sockel av granit, därovan grön 
spritputs. Vånlister, ankarslutar. Putsad portalomfattning. 
Gardsfasad: grön slatputs. Plåttak. 
Entré (81): glasad fyllningsdörr. Kalkstensgolv och trappa. Väv- 
klädda vaggar, stucktaklist. Trapplan med klinkergolv, flingmåla- 
de vaggar och släta dörrar. 
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist, 
takrosett. Moderniserat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1897: enkelrum, 1-2 rok. 
Gard: underbyggd, cementbelagd. 
Sedan inventeringen har fasaden putsats i beige spritputs med vita 
fönsteromfattningar i slätputs. 



Göken 

Tv: Interiör Göken 40. 
Nedan: Pontonjärgatan, kvarteret Göken. Huset i förgrunden hörde till 
militärförläggningen som tidigare låg på platsen. Äldre foto. 



Göken 28 
S:t Eriksgatan 10 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 191 1-12, arkitekt H J Erikssons Arkitekt & Byggnads- 
byrå, byggherre Fastighets AB Vapensmeden, byggmästare S S 
Cedergren. 1931 inredning av café i butikslokal. 1937-38 planand- 
ring. 
Gathus, 5 vån + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, bv av slät och 
grovhuggen kalksten, darovan gul sprutputs. Burspråk, balkonger 
med plåtracken. Portalomfattning av kalksten. Gardsfasad: ljusgul 
kvastad puts. Svart plåttak mot gatan, kopparplåt mot gården. 
Entré: sekundär glasad ekport. Golv av kalksten. Flingmalade väg- 
gar i grått, kälat tak. Trapphus med konststenstrappa, räcke med 
träbalustrar. Gröna väggar, kälat tak. Slata dörrar, glasade mot 
vädringsbalkong. 
Besökt Iagenhet bevarar stucktaklist. 
Lägenhetsstorlekar 191 1: 2-3 rok, de större med jungfrukammare. 
Portvaktslagenhet och butiker på bv. 
Gard: buskar. 
Sedan inventeringen har balkongräckena av plåt bytts till smides- 
racken. 

Göken 29 
S:t Eriksgatan 12 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1912, arkitekt H J Eriksson, byggherre Fastighets AB 
Vapensmeden, byggmästare D Carlsson. 1956-63 cv, bad, planan- 
dringar. 
Gathus, 5 vån + soutvån + takvån. Gatufasad: sockel av granit. 
Soutvån av grovhuggen kalksten, darovan brun skrapad puts. Por- 
talomfattning av sandsten. Gardsfasad: gul skrapad puts. Tak av 
kopparplåt, mot gården svart plåt. 
Entré: sekundär glasad port. Golv av kalksten och marmor i 
gråttlvitt. Trappa av marmor. Vaggar i rosa, kälat tak. Polykrom 
väggmosaik sign »Olle Wilner - 6 1 ~ .  Trapphus med trappa och golv 
av konststen, racke av svarvade stolpar. Slata dörrar. I gårdsflygel 
golv av kalksten. 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak med stucklist och takrosett. 
Lagenhetsstorlekar 1912: enkelrum, dubblett, 1-3 rok, de större 
med jungfrukammare. Portvaktsrum på bv. 
Gard: gatsten, planteringar samt trad. Cykelstall och staket i smide. 
Mur mot Göken 44. 
Göken 29 likt Göken 30, men moderniserad. 



Göken 30 
S:t Eriksgatan 14 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1912-13, arkitekt H J Erikssons Arkitekt & 
Byggnadsbyrå, byggherre Fastighets AB Vapensmed, byggmästare 
D Carlsson. 1934 cv. 1938-39 bad. 
Gathus, 5 vån + soutvån + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, sout- 
vån av grovhuggen sandsten, darovan grå sprutputs. Balkonger 
med dekorativa smidesracken. Portalomfattning av sandsten. 
Gardsfasad: gulbrun puts. Svart plåttak. 
Entré: glasad ekport. Golv av svartlgrå konststensplattor med 
svart bård. Trappa av konststen. Vävkladda vita vaggar, kälat tak. 
Delvis glasade mellandörrar. Trapphus med trappa av konststen, 
fyllningsdörrar med råglas i övre fyllningarna. Takrosett. 
Besökta lägenheter bevarar sockelpanel, fältindelade vaggar, kälat 
tak med hörndekor i stuck. Takrosett. Fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1912: dublett, 2-3 rok, de större med jungfru- 
kammare. Portvaktsrum på bv. 
Gard: asfalt, grus, plantering, trad. Hög mur mot Göken 44. Jarn- 
staket. 
Fasaden omputsad sedan inventeringen i beigerosa. 

Göken 31 
S:t Eriksgatan 16 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1912-13, arkitekt okänd, Byggherre Fastighets AB 
Vapensmed, byggmästare S S Cedergren. 1944-47 balkonger mot 
gård. 1961 bad, cv, tvättstuga, hiss. 
Gathus, 5 vån + soutvån + takvån. Gatufasad: granitsockel, sout- 
vån av kalksten, darovan gul slatputs. Framskjutande mittparti på 
konsoler. Portal med ornamentik i form av fruktranka. 
Gardsfasad: grå sprutputs. Svart plåttak. 
Entré: sekundär glasad port. Golv och trappa av vit marmor, grå 
vaggar. Stucktaklist samt dekormålat tak. Släta dörrar. Trapphus 
med vit marmortrappa, räcke med träbalustrar. Trapplan med 
golv av konststen. 
Besökta lägenheter bevarar kälat tak. 
Lagenhetsstorlekar 1912: dubblett, 2-3 rok. 

Göken 32 
Hantverkargatan 75, 77, S:t Eriksgatan 18 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1914, arkitekt H Hallongren, byggherre Fastighets AB 
Vapensmeden, byggmästare I Nyqvist. 1954 planandring. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + vindsvan. Gatufasad: granit- 
sockel, darovan gråvit slatputs med dekorritsning och gröna kakel- 
plattor. Balkong med smidesräcke. Burspråk. Portal (75) i form av 
putsad rundbåge. Porta1 (77) putsad rundbågenisch med kryssvalv. 
Portal (18) i grovhuggen granit. Gardsfasad: grå kvastad puts. 
Rött taktegel mot gatan. Svart plåt mot gården. 
Entré (75): rundbågad ekport med slipat glas. Golv och trappa i 
marmor. Flingmålade vaggar i grönt. Trapphus med sexsidiga fön- 
ster med råglas, släta dörrar. 
Entré (77): indragen port som (75). Golv och trappa av marmor, 
marmorerade vaggar i grönt. kälat tak med stucklist. Spröjsade 
mellandörrar. Trapphus med grön marmortrappa. Putsade väggar 



med grov struktur nedtill, slät upptill samt flingmålade. Trapplan 
med vitt marmorgolv samt pardörrar med fyllningar delvis glasade 
med dekorativa spröjsar. 
Entré (18): ekport med slipat glas i spröjsar. Golv och trappa av 
konststen. Väggar med nedre delen flingmålade i gult darovan vitt. 
Kälat tak. Glasade mellandörrar, i övrigt fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak och stucklist. Spröjsade skjut- 
dörrar med råglas, fyllningsdörrar. 
Lägenhetsstorlekar 1914: 2-5 rok, de flesta med jungfrukammare. 
Gard: asfalterad, smidesstaket. 

Göken 38 
Pontonjargatan 30, S:t Eriksgatan 8 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925-26, arkitekt A Essén, byggherre Fastighets AB 
»Göken«, byggmästare E Barlin. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasad: granitsockel, daro- 
van rödbrun skrapad puts. Ljusgrå putslister. Granitomfattad 
hörnbutik. Balkonger med smidesracken. Takkupor mot S:t Eriks- 
gatan. Mot Pontonjargatan gavel samt ngt indragen översta vån 
med balkongräcke. Portal (8) i granit krönt av kassetter i segment- 
form. Gardsfasad: rödbrun kvastad puts. 
Entré (8): ekport med glasade fyllningar och spröjsat överfönster. 
Golv av vit marmor med svart fris i kalksten. Ljust gröna vaggar 
med mörkare inramning och stuckmedaljonger. Vitt tak med rek- 
tangulär kassett i flera skikt. Trapphus med trappa och golv av 
konststen. Fyllningsdörrar, vissa med krysspröjsade fyllningar. 
Entré (30): som 8. 
Besökta lägenheter bevarar kälat tak med takrosett, fyllningsdör- 
rar samt skjutdörr. Kokvrå med urspr skåp och marmordiskbank. 
Lagenhetsstorlekar 1925: 1-2 rum och kokvrå, 2-3 rok, vissa med 
jungfrukammare. 
Gard: grus, gångar av gatsten, stenmur, smidesstaket och trad. 

Göken 39 
Baltzar von Platens Gata 9-15 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt E Engström, byggherre SKB, bygg- 
mästare S Olsson. 
Gathus (hörnhus, hus I), 5 vån. Gatufasad: sockel av cement, daro- 
van rosa sprutputs. Balkonger med plåträcken. Indraget trapphus 
med smidesracken. Trappstegsformad gavel. Huggna portalom- 
fattningar i kalksten. Gardsfasad: rosa sprutputs. Svart plåttak. 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: cementsockel, darovan gul sprut- 
puts. Trappstegsformade gavlar. Svart plåttak. 
Entré (1 1): glasad ekport. Golv och trappa av konststen. Flingmå- 
lade väggar i gråttlrött, grått tak. Fyllningsdörrar i grått. 
Entré (13): likt 11. 
Entré (15): likt l l .  
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak med takrosett, fyllningsdörrar. 
Moderniserat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1-2 rok i hus I. 1 rum och kokvrå, 1-2 
rok i hus II. 
Gard: planteringar, buskar, trad, lekplats och gångar lagda med 
cementplattor. 



Göken 40 
Baltzar von Platens Gata 7, Pontonjargatan 28 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt S Wallander, byggherre HSB, bygg- 
mästare R Svanhammar. 1939 skärmtak över bensinpump (borta 
nu). 
Gathus (hörnhus, hus I), 5 vån + takvån. Gatufasad: putsad sockel 
i grått, darovan kvastad puts i rosa. Balkonger med plåträcken, på 
2:a vån utmed hela fasaden. Indragna trapphus med natbalkong- 
racken. Gardsfasad: gul kvastad puts. 
Gat- och gårdshus (hus II & III) ar utformade på liknande satt. 
Entréer: glasade portar. Golv av keramiska plattor i svarttvitt. 
Väggar i stucco lustro eller putsade. Trapphus med trappa av 
konststen, rött smidesräcke, råglasat vaggparti mot balkong. Fyll- 
ningsdörrar. 
Besökta lägenheter bevarar kälat tak och fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1-3 rum och kokvrå, 1 rok. På översta 
vån kindergarten och barnkrubba med två öppna altaner. 
Gard: asfalterad och planterad, asfalterad mot gångvägen i väster 
(Göken 41). Förgard langs Pontonjargatan. 

Göken 41 
Pontonjargatan - 
Gångväg mellan Hantverkargatan och Pontonjargatan. 



Ovan: Interiör Göken 40. 
Tv: Interiör Göken 39. 



Gökungen 

Nedan: Interiör Gökungen 6. 



Gökungen 1 
Norr Mälarstrand 80, S:t Eriksgatan 2 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925-26, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre 
N W Carlsson, byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: granitsockel därovan rosa 
puts med grå lisener mot Norr Mälarstrand. Fasat hörn. Franska 
fönster med smidesräcken. Oversta vån ngt indragen med smides- 
räcke längs hela fasaden. Torn med vriden spira på taket. Portal- 
omfattning av granit. Gardsfasad: grå slatputs. Svart plåttak. 
Entre (80): ekport med glasade fyllningar och spröjsat överfönster. 
Golv och trappa av kalksten. Trapphus med blyspröjsade fönster 
och fyllningsdörrar av ek. 
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar och öppen spis. 
Lägenhetsstorlekar 1925: enkelrum, dublett, 2-3 rok. 
Gard: asfalterad. 

Gökungen 2 
S:t Eriksgatan 4 
~ostadsfasti~het,  inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925-26, arkitekter 1) Dorph & Morssing 2) E Trana, 
byggherre Fast.AB Vapensmeden, byggmästare G Rönn. 
Gathus, 5 vån + takvån. Gatufasad: granitsockel, bv av gråmålad 
puts, därovan grå slatputs. Burspråk krönt av balkong med balus- 
terräcke. Oversta vån ngt indragen. Portalomfattning av granit. 
Gardsfasad: grå slatputs. Svart plåttak. 
Entre: sekundär port. Golv och bröstning av svart marmor med vit 
fris. Trapphus med trappa och golv av konststen. Fyllningsdörrar 
med övre fyllningen krysspröjsad. 
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar, takrosetter. Kök med 
ursprunglig skåpinredning. 
Lagenhetsstorlekar 1925: 2-4 rok. 
Gard: asfalterad. 
Fasaden omputsad i beigebrunt med beigefargade fönsteromfatt- 
ningar. Balkongräcket utbytt till räfflad plåt. 

Gökungen 3 
pontonjärgatan 39, S:t Eriksgatan 6 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1925, arkitekter 1) Höög & Morssing 2) E Trana, 
byggherre Fast.AB Vapensmeden, byggmästare C G Svensson. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasad: sockel av granit, bv 
av grå slatputs, därovan gul slatputs. Portalomfattning av granit. 
Gardsfasad: gul slatputs. 
Entré (39): spröjsad port. Golv av marmor. Trapphus med trappa 
och golv av konststen, fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar och takrosett. 
Lägenhetsstorlekar 1925: 1-3 rok. 
Gard: asfalterad och öppen mot Pontonjärgatan. 
Sedan inventeringen har fasaden putsats i beigerosa med grå fön- 
steromfattningar. 



Gökungen 4 
Pontonjärgatan 37, Sven Rinmans Gata 5 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1931, arkitekt B Hedvall, byggherre P Nilsson, bygg- 
mästare dito. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: bv i grå konststen, 
darovan röd sprutputs. Burspråk, balkonger med smidesracken. 
Översta vån indragen med smidesräcke utmed fasaden mot Sven 
Rinmansgatan, vilken har planterad förgård. Portalomfattning i 
granit. Gardsfasad: grå slatputs. Svart plåttak. 
Entré ( 5 ) :  högt glasat och spröjsat portparti. Golv och trappa av 
marmor. Trapphus med flingmålade vaggar med hörnlister, mörk- 
betsade fyllningsdörrar med överstycken. 
Entré (37): portalparti med fyllningar, delvis glasade. Gavelprydd 
plakett över porten med inskriptionen: AB Stockholmssystemet 
viner och spirituosa. 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak, skjutdörr med fyllningar och 
öppen spis. 
Lagenhetsstorlekar 1931: enkelrum, 1-2 rok. 
Gard: asfalterad. 

Gökungen 5 
Sven Rinmans Gata 3 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt R Bolin, byggherre R Bengtsson, 
byggmästare dito. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv av grovhuggen granit, darovan gul 
slatputs. Burspråk, balkonger med smidesracken. Översta vån ngt 
indragen med balkongräcke langs hela fasaden. Portalomfattning 
av kalksten. Gardsfasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré: glasad port med stålspröjsar. Golv, trappa och bröstning av 
marmor. Vaggar med marmorerade falt. Dekormålat tak. Fyll- 
ningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar mörkbetsade taklister, fyllnigsdörrar, 
öppen spis och kolonner kring dörröppning. 
Lagenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 1 rum och kokvrå, 2-3 rok. 
Gard: asfalterad, överbyggd. 
Sedan inventeringen har fasaden putsats i beige och porten bytts 
till en glasad port av lättmetall. 

Gökungen 6 
Norr Malarstrand 78, Sven Rinmans Gata 1 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt C L Lindström, byggherre 
Botholfsen & Co, byggmästare H Lindström. 1959 ombyggnad. 
Gathus, 7 vån + takvån. Gatufasad: granitsockel, darovan brun 
sprutputs. Burspråk. översta vån ngt indragen med smidesracke 
langs hela fasaden. Hög gavel mot Norr Malarstrand med maska- 
roner och medaljonger. Portaler med granitpelare. 
Entré (1): högt småspröjsat portalparti. Golv och hög bröstning av 
marmor, mörkt tak med stucktaklist. Trapphus med trappa av 
marmor, smidesracke. Fyllningsdörrar av ek. 
Entré (78): likt (1). 
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar, vissa glasade, skjutdör- 
rar, öppen spis av marmor. 
Lägenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 2 rok, 4 rok. 
Gard: överbyggd, asfalterad. 



Ovan: Interiör Gökungen 5. 



Hantverkaren 

Nedan: Interiör Hantverkaren 21. 



Hantverkaren 18 
S:t Eriksgatan 30 A, B, S:t Göransgatan 59, 61 
Bostadsfastighet med kyrksal, inventerad 1982. 
Byggnadsår 191 1-17, arkitekter Östlihn & Stark, byggherre Frals- 
ningsarméns Förlags AB, byggmästare E Larsson. 1921-22 vind- 
sinredning. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + vindsvån. Gatufasad: soutvån 
i granit, darovan brun sprutputs. Dekorativa detaljer i huggen gra- 
nit. Burspråk, balkonger med smidesracken. Hörntorn vilket höjer 
sig ca två vån över resten av byggnaden. Gardsfasad: gul sprutputs. 
Tak av tegel och plåt. 
Entre (59): glasad fyllningsport. Golv och trappa av konststen. 
Flingmålade väggar i rött, glasade dörrar med spröjs. Trapplan 
med kälat tak, fyllningsdörrar med blyspröjsade överfönster. 
Entré (61): spröjsad port. Dubbeltrappa ned till kyrksal med smi- 
desracke. 
Entré (30 A): glasad ekport, i övrigt likt (59). 
Entre (30 B): glasad port. Rutigt golv av vit marmor och svart 
natursten. Trappa av vit marmor. Sockel och bröstning och vaggar 
i marmorerad stucco lustro i blå nyanser. Kälat tak. Spröjsade mel- 
landörrar. Trapphus med vit marmortrappa, grå vaggar. Fyll- 
ningsdörrar med blyspröjsade överfönster med råglas. 
Besökt Iagenhet bevarar bröst- och smygpanel, kälat tak. Fyll- 
ningsdörrar, en med spröjsat råglas. 
Besökt kyrksal i soutvån har linoleumgolv, hög panel darovan grå- 
vita vaggar, imiterat kassettak. Grå pardörrar med fyllningar, bar- 
riär i träpanel framför musiklaktaren och predikstolen. I fonden en 
rundbågenisch med Frälsningsarméns emblem och motto: »BLOD 

OCH ELD«. Läktarvan utmed bakre väggen och ena långsidan upp- 
burna av pelare. 
Lagenhetsstorlekar 191 1: 1-3 rok. Butiker och samlingssal på 
soutvan. 
Gard: underbyggd med lanterniner, asfalt. 

Hantverkaren 19 
S:t Eriksgatan 28 
Bostadsfastighet, inventerad 1982 
Byggnadsår 1910-11, arkitekt I Engström, byggherre L Aström, 
byggmästare O Eriksson. 1927 cv, bad. 1944 ändring av entrén till 
samlingslokal. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: sockel av granit, bv av slät- och grov- 
huggen kalksten, darovan brun sprutputs. Burspråk, balkonger 
med smidesräcken. Portalomfattning av kalksten. Gardsfasad: 
rosa slätputs. Svart plåttak. 
Entré: sekundär port av stål och glas. Golv och trappa av rödlgrå 
konststen. Hög blå panel, därovan röda flingmålade vaggar. Stuck- 
taklist, takrosett. Trapphus med råglasade fönster i blyspröjs. 
Trapplan med grått konststensgolv, vavkladda vaggar med fling- 
målning. Överklädda dubbeldörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar bröst- och smygpanel, faltindelade vag- 
gar, stucktaklist och takrosett. Fyllningsdörrar, skänk- och 
kolonnkakelugn. Serveringsgång med skänkskåp. Moderniserat 
kök. 
Lägenhetsstorlekar 1910: 2 4  rok, de större med jungfrukammare. 
Butiker och verkstadslokal på bv. 
Gard: asfalterad. 



Hantverkaren 20 
Drottningholmsvagen 12, S:t Eriksgatan 26 
Kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1963-66, arkitekt B Gate, byggherre AB Vagförbatt- 
ringar, byggmästare ? 
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: rött tegel och kop- 
parplåt. Hörntorn. Översta vån mot S:t Eriksgatan ngt indragen 
med räcke langs fasaden. Gardsfasad: rött tegel. Plåttak. 
Interiören ar inte besökt. 
Byggnaden innehåller förutom kontorslokaler butiker och banklo- 
kal på bv. 
Gard: asfalterad. 

Hantverkaren 21 
Drottningholmsvagen 2,4, Kronobergsgatan 11 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1886-88, arkitekt ? byggherre J Tegerström, byggmas- 
tare dito. 1907-10 planandring. 1936 fasadförenkling. 
Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: granitsockel, bv-2:a vån i gul 
terrasit, darovan gul slatputs. Vånlist, lisener, fasat hörn, takge- 
sims. Gardsfasad: gul sprutputs. Brunt plåttak. 
Entré (4): hög glasad port med överfönster. Golv av Svartlvit mar- 
mor, kalkstenstrappa. Gröna vaggar, kälat tak, takrosett. Glasade 
mellandörrar i björkådring. Trapphus med beigemålade vaggar 
och kalkstenstrappa. Trapplan med gula vaggar, fyllningsdörrar, 
vissa Överklädda, dagerfönster. 
Entré (2): likt (4). 
Entré (1 1): delvis glasad och spröjsad fyllningsport med spröjsat 
överfönster. Golv av grå keramikplattor. Vaggar med grönmålad 
nederdel, darovan vita. Kälat tak. Trapplan med rödlgrått konst- 
stensgolv, gula vaggar. Överklädda ådrade enkeldörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel, faltindela- 
de vaggar. Kälat tak. Pardörrar med fyllningar. Grönvit skänkka- 
kelugn med näckrosdekor. Serveringsgång med skänkskåp. Kök 
med delvis urspr skåp. 
Lägenhetsstorlekar 1886: 1-2 rok. 
Gard: delvis underbyggd. Grus, planteringar, trad. Envån uthus i 
gul slätputs med plåttak. 

Hantverkaren 22 
Drottningholmsvagen 6-10 
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1895, arkitekt O Holm, byggherre E W Lewin, bygg- 
mästare M Lindahl. 1933 fasadandring. 1941 cv. 1976 vindsinred- 
ning för kontor. 
Gathus, 5 vån + soutvån + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, sout- 
vån av konststen, darovan brun skrapad puts. Balkonger med 
racken av rafflad plåt. Gavelpartier. Gardsfasad: gulbrun sprut- 
puts. Rött plåttak. 
Entré (10): sekundär port. Golv och trappor i marmor. ljusgröna 
vaggar, stucktaklist. Trapphus med konststenstrappa, gula vaggar, 
fönster med blyspröjsat råglas. Trapplan med konststensgolv, släta 
dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak, takrosett, par- och enkeldörrar 
med fyllningar. Skankkakelugn med spegel, rund med reliefkakel. 
Lagenhetsstorlekar 1895: 1-2 rok. 
Gard: delvis underbyggd, grus. Envån garagebyggnad byggd 1956-60. 



Hantverkaren 24 
Kungsholmsgatan 55-57 
Industrianläggning, inventerad 1979. 
Byggnadsår 190245, arkitekt F Boberg, byggherre ? byggmästare ? 
Gathus, 4 vån. Gatufasad: granitsockel, darovan rött tegel. Plåttak. 
Interiören är inte besökt. 
Sedan inventeringen har en trevånig påbyggnad i tegel och glas 
uppförts. 

Hantverkaren 25 
Kronobergsgatan 13-15, 15 A, S:t Göransgatan 53 
Bostadsfastighet, inventerad 1991. 
Byggnadsår 1990 (ej avslutad 1991), arkitekt Thafvelin Bemdtsson 
Arkitektkontor AB, byggherre AB Svenska Bostäder, byggmasta- 
re A Svensson. 
Gathus (hörnhus), 7 vån. Gatufasad: sockel av granit, mellanvå- 
ningarna i slammat tegel, darovan putsat. Plattak. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1990: 2 rum &kokvrå, 3 4  rok, 6 rok. 




