
Hemmet 



Hemmet 7 
Drottningholmsvagen 25-29, Fridhemsplan 25-29, Sysslomansga- 
tan 4, 6 
Bostadsfastighet med biograf och kontor, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1938-39, arkitekt E Grönwall, byggherre N Nessen, 
byggmästare dito. 1965 glasmosaik ovanför biografentré. 
Gathus, 3 vån. Gatufasad: bv av metall och glas, darovan grårosa 
marmor. Indraget portparti i metall och mosaik i gult och vitt. 
Gardsfasad (mot Sysslomansgatan): vit slätputs. Grönt plåttak. 
Entré (29): port av metall och glas. Grårosa marmorgolv, flingmå- 
lade vaggar i gult. Bruna slata dörrar. 
Biograffoajé med marmorgolv lagt i gr3grågröna ränder, vavklad- 
da vaggar och skulpterad dricksfontän. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1938: enkelrum, 1-2 rok. Biograf, bank och 
servering på bv. 

Hemmet 8 
Drottningholmsvagen 23, Fridhemsgatan 15, Fridhemsplan 23 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1938, arkitekt E O Björklund, byggherre O Mårtens- 
son, byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: bv av vitgrå marmorplattor, 
darovan gulgrå sprutputs. Vitmålade balkonger mot norr med run- 
dade hörn. Burspråk. Gardsfasad: gulgrå sprutputs. Koppartak. 
Entré (?): port och mellandörr av glas och metall. Golv av mörkgrå 
marmor med vitgrå fris. Vaggar av gråvita marmorplattor. Trapp- 
hus med marmortrappa, orange vaggar, slata ådringsmålade dör- 
rar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1938: enkelrum med kokvrå, 1-2 rok. 

Hemmet 9 
Fridhemsgatan 13, Sysslomansgatan 2 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1938, arkitekt A Frid, byggherre Fastighetsföreningen 
Hemmet 9 upa, byggmästare H Dahl & O V Granqvist. 
Gathus (hörnhus), 9 vån. Gatufasad: bv av grå granitplattor, daro- 
van gulgrå sprutputs. Burspråk. Balkonger, med rundade hörn 
mot Sysslomansgatan. Gardsfasad: gulgrå sprutputs. Svart plåt- 
tak. 
Entré (13): port av glas och metall. Golv av grågrön marmor, vag- 
gar av mosaik i grått och grönt, silverfargat tak. Trapphus med 
trappa av grågrön marmor, vavkladda vaggar. Bruna slata dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok, servering och 
butik på bv. 



Hemmet 11 
Drottningholmsvagen 3 1,33 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1938-39, arkitekt E Grönwall, byggherre N Nessen, 
byggmästare dito. 
Gathus, 8 vån. Gatufasad: bv av grårosa marmor, därovan grå ter- 
rasit. Balkonger med racken av rafflad plåt. Burspråk. Profilerad 
dörromfattning av grårosa marmor. Gardsfasad: grå terrasit. 
Grönt plåttak. 
Entré: Port av glas och trä. Golv, trappa och bänk av grågrön mar- 
mor. Ljusgula vaggar. Dekorativt stålracke mot vilplan. Trapphus 
med bruna släta dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1938: 1-3 rok, servering och butik på bv. 

Hemmet 13 
Sysslomansgatan 22 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 193940, arkitekter S Ancker, B Gate & S Lindegren, 
byggherre I Sjölander, byggmästare dito. 
Gathus, 10 vån. Gatufasad: sockel av granit, darovan grön sprut- 
puts. Burspråk, balkonger med räfflad plåt. Portalomfattning av 
granit. Gardsfasad: grön sprutputs. Svart plåttak. 
Entré: glasad träport. Golv av grågrön marmor. Vaggar av natur- 
färgad träpanel med intarsia med blommotiv. Gråblått tak. Trapp- 
hus med gragrön marmortrappa. Flingrnålade vaggar i ljusgult. 
Bruna trädörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1939: 1 rum och kokvrå, 2 rok. Butik på bv. 
Gard: planterad förgård. 
Porten bytt till lättmetall sedan inventeringen. 

Hemmet 14 
Sysslomansgatan 24 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 193940, arkitekt A Frid, byggherre J E Osterling, 
byggmästare dito. 
Gathus, 9 vån. Gatufasad: sockel av granit, darovan grågul terrasit. 
Balkonger med racken av rafflad plåt. Indraget portparti med vag- 
gar av gulrosa tegel, granitpelare. Gardsfasad: grågul terrasit. 
Svart plåttak. 
Entré: glasad port. Golv av ljusgrå marmor med mörkgrå fris. 
Flingmålade vaggar i ljusgult. Släta brunbetsade dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1939: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok, kontor på 
bv. 
Gard: planterad förgård. 
Fasaden slätputsad i ljusbeige sedan inventeringen. 



Hemmet 15 
Sysslomansgatan 26 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 193940, arkitekter Hagstrand & Lindberg, byggherre 
Fastighetsföreningen Bygget nr 2 upa, byggmästare AB Byggnads- 
arkitektur K J Petterson. 
Gathus, 9 vån. Gatufasad: sockel av gråvit marmor, darovan vitgul 
slätputs. Burspråk, balkonger med racken av rafflad plåt. Portal- 
omfattning av vitgrå marmor. Gardsfasad: vitgul slatputs. Koppar- 
tak. 
Entré: port av trä och glas. Golv och trappa av grågrön marmor. 
Vaggar av rödbrunbetsad trapanel. Trapphus med ljugröna vag- 
gar, trapanel på trapplanen. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1939: ? 
Gard: planterad förgård. 

Hemmet 16 
Norr Malarstrand 102, Sysslomansgatan 28 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 193940, arkitekter Hagstrand & Lindberg, byggherre 
Fastighetsföreningen Bygget nr 2 upa, byggmästare AB Byggnads- 
arbeten K J Pettersson. 1948 inredning av vind. 
Gathus (hörnhus), 10 vån. Gatufasad: bv av vitgrå marmor, daro- 
van grågul sprutputs. Balkonger med rafflade plåtracken. Bur- 
språk. Indraget portparti med vaggar av vitgrå marmor, pelare. 
Gardsfasad: grågul sprutputs. Koppartak. 
Entré: port av glas och trä. Golv och trappa i grågrön marmor. 
Vaggar i orangegul flingmålning och rödbrun perstorpsplatta. 
Trapphus med vita vaggar, på trapplanen vaggar och dörrar av 
brunbetsad slät trapanel. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1939: 2 rum och kokvrå, 2-3 rok. 
Gard: planterad förgård. 

Hemmet 17 
Sysslomansgatan 8 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1938-39, arkitekt T Sellman, byggherre L J Eriksson, 
byggmästare dito. 
Gathus, 9 vån. Gatufasad: sockel av granit, darovan grå terrasit. 
Burspråk, balkonger med racken av rafflad plåt, rundade runt 
husets hörn. Portalomfattning av släthuggen granit. Gardsfasad: 
grå terrasit. Koppartak. 
Entré: portparti i glas och metall. Golv och trappa av grågrön mar- 
mor. Väggar av målad väv. Bröstning och vaggar i inre entré av 
polerad marmor i bruna nyanser. Trapphus med målade vaggar, 
rödbruna släta trädörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok, de större 
med jungfrukammare. På bv verkstad och garage för korvvagnar. 
Fasaden slätputsad i orangegult sedan inventeringen och porten 
bytt till lättmetall. 



Hemmet 18 
Drottningholmsvägen 3543, Sysslomansgatan 10-20 
Bostadsfastighet samt kontor, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1963, arkitekt G Abergh, byggherre Svenska Personal- 
Pensionskassan, byggmästare V Godberg. 
Gathus (hörnhus), 9-10 vån. Gatufasad: ljusgrått tegel. Balkonger, 
burspråk. Gardsfasad: vitgulgrått tegel. 
Entré (18): glasad lättmetallport. Golv av klinker, grå tegelväggar. 
Trappa i klinker med fururäcke. 
Interiören är inte besökt. 
Lagenhetsstorlekar 1963: 4-5 rok, kontor på bv-3:e vån. 
Gard: stenlagd. 



Ovan: Interiör Hemmet 13. 
Tv: Interiör Hemmet 17. 



Herden 

TY: Interib'r Iferden I .  
Nedan: Kun~.~holtnensfollcskola. R'ldre.foto. 



Herden 1 
Fleminggatan 113, Mariebergsgatan 30-34, S:t Göransgatan 
97-102 
Kungsholms skola 
Byggnadsår 1888-89, arkitekter Isaeus & Sandahl, byggherre 
Kungsholms församlingsråd, byggmästare A M Svensson. 
1937 ombyggnad av vind, hiss. 1950 hiss. 1968 ombyggnad för 
slöjdsalar. 1970 rivning av portbyggnad. 1991 rivning av södra 
skolbyggnaden. Gathus, 4 vån. Gatufasad: brun spritputs. Fasade 
hörn. Gardsfasad: gul, gulbrun och brun slätputs. svart  plåttak. 
Entre (1 13): kalkstensgolv, trappa av granit, rusticerade vaggar i 
grått, stucktaklist, glasade mellandörrar. Trapphus med överklad- 
da pardörrar, stucktaklist med konsoler, takrosett. Trappa av gra- 
nit mellan bv och 1 tr, däröver kalksten. 
Gard: asfalterad, fontän och trad. 

Herden 3 
S:t Göransgatan 90-94 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1906-07, arkitekt E Haegglund, byggherre 
Kungsholms skolköksnämnd, byggmästare G Thorén. 1910 
ändring i skolkök, matsal, bv och kv. 
Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: granitsockel, darovan brun 
sprutputs. Bv bandritsad med spritputsade fönsteromfattningar. 
Gardsfasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré (90): rödlgrårutigt konststensgolv, trappa av kalksten, gröna 
väggar. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med släta dörrar. 
Entre (92): golv och trappa som i (90). Väggar beigemålade nedtill 
däröver vita. Adermålad pardörr, delvis spröjsad. 
Entré (94): likt (90). 
Besökt Iagenhet bevarar smygpanel och fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1906: 2-3 rok. Kv, bv samt under gården skol- 
köks- och bespisningslokaler. 
Gard: underbyggd, asfalterad, lanternin. 

Herden 5 
Arbetargatan 29, Fleminggatan 105-1 11 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1908-1910, arkitekt A B Forsberg, byggherre AB 
Stockholms Arbetarhem, byggmästare 1) A G Forsberg 2) W 
Dahl. 1969 wc. 
Gathus, (hörnhus) 6 vån. Gatufasad: bv av grovhuggen sandsten 
och grå puts, darovan gulbrun slatputs. Burspråk, gavelrösten. 
Gardsfasad: beigerosa slatputs. Svart plåttak. 
Entré (29): delvis överkladd port, glasad upptill. Kalkstensgolv, 
vaggar med brunrosa målning nedtill darovan vita. Trapphus med 
kalkstenstrappa, Överklädda dörrar i brunt. 
Entrélkörport (105): asfalterad, ljusgula vaggar, stucktaklist. 
Entré (107): delvis spröjsad port. Kalkstensgolv, grönmålade vag- 
gar nedtill, darovan vita. Trapphus med Överklädda dörrar, igen- 
satt dagerfönster. 
Entre (109) & (1 11): likt (107) men med delvis flingmålade vaggar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. 
Fyllningsdörrar och rund vit kakelugn med reliefdekor. 
Lagenhetsstorlekar 1908: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok. 
Gard: cementerad, asfalterad. Stenmur och trastaket mot skolgår- 
den. 



Inom huset drevs för hyresgästerna en kooperativ handelsbod, 
Kungsholms Västra Arbetsstuga för barn samt en 
Kindergartenverksamhet. 
Portarna har bytts till glasade alluminiumportar sedan invente- 
ringen. 

Herden 7 
Arbetargatan 2 1, S:t Göransgatan 88 
S:t Görans församlingshus med tjänstebostäder, inventerat 1982. 
Byggnadsår, 1927-29, arkitekt Cyrillus Johansson, byggherre 
Kungsholms Församling, byggmästare G Hesselman. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: granitsockel, rött tegel. 
Putsade beigefärgade fönsteromfattningar, falt under fönstren på 1 
och 2 tr. Huvudportal med glasad port, fritrappa av sandsten, bal- 
dakin i dekorerad plåt. Gardsfasad: rött tegel. Tegeltak. 
Huvudentré: golv av grålbrunrutig kalksten. Gröna vaggar. Vagg- 
målning )>Kungsholmen« av Filip Månsson. 
Entré: kalkstensgolv, beige väggar, blått tak. Ljusbruna fyllnings- 
dörrar, glasade mellandörrar. 
Besökt kyrksal med grå bröstningspanel, vita vaggar, dekormålat 
bjalktak av filip Månsson. 
Byggnaden innehöll enl. ritningar 1927: pastorsexpedition, kyrksal 
mfl församlingslokaler. Vaktmästarbostad på 3 rok. Kyrkoherde- 
bostad på 6 rok. Komministerbostad på 5 rok. Dessutom lagenhe- 
ter 1-3 rok. 
Gard: cementplattor mot gatan. Asfalterad bakgård. 

Herden 8 
Arbetargatan 23-27 
Dag- och fritidshem, byggnadsår 1979, rivet 1991. 



Ovan tv: Interiör Herden I .  
Ovan th: Interiör Herden I .  

Nedan tv: Interiör Herden 7. 
Nedan th: Interiör Herden 1. 



Nedan: Znedal2. 



Inedal 1 
Inedalsgatan 13 A 
~ostadifasti~het,  inventerad 1978. 
Byggnadsår 1938-41, arkitekt A Frid, byggherre Fastighetsföre- 
ningen Roddkarlen, byggmästare J E Österling. 
Gathus, 6 vån + soutvån. Gatufasad: granitsockel, darovan gul slät- 
puts. Balkonger med plåträcken, burspråk. översta vån ngt indra- 

-- \ gen. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: gul sprutputs. Plåt- 
tak. 
Entre: glasat dörrparti. Golv, trappa och bröstning av grön mar- - mor. Släta fanérdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1938: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. Verkstad och 

PI giuteri nå bv. 
Gard: planterad, omgiven av staket. 

IX . Inedal 2 
- 1 Inedalsgatan 13 B 

Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1937-38, arkitekt A Frid, byggherre L Tengblad, 
byggmästare W Törn. 
Gathus, 6 vån + soutvån. Gatufasad: gul slatputs. Burspråk, bal- 
konger med räfflade plåträcken. översta vån ngt indragen med 
balkongräcke langs hela fasaden. Portalomfattning av granit. 
Gardsfasad: gul slätputs. 
Entré: glasat dörrparti. Golv, trappa och bröstning av grön mar- 
mor. Slata fanérdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1937: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. 
Gard: planterad, omgiven av staket. 

Inedal 3 
Inedalsgatan 25, Kronobergsgatan 30, Kungsholms Strand 121 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1912-13, arkitekt J Norén, byggherre dito, byggmas- 
tare dito. 1935 cv. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. Gatufasad: sockel av grov- 
huggen granit, därovan rödbrun slatputs. Burspråk, gavelröste. 
Balkonger med smidesräcken. Portalomfattning av natursten. 
Gardsfasad: grå slätputs. Tegeltak. 
Entré (121): delvis glasad port. Kalkstensgolv. Spröjsade mellan- 
dörrar. Trapphus med kalkstenstrappa, balkongdörr med blyinfat- 
tat raglas. Trapplan med konststensgolv, stickbågiga dörrar med 
fyllningar, de övre glasade med spröjs. 
Besökt lägenhet bevarar kälat tak, enkeldörrar med fyllningar. 
Lagenhetsstorlekar 1912: enkelrum, 2-3 rok. 
Gard: plantering, träd, storgatstenbelagd. 



Inedal 4 
Inedalsgatan 23, Kronobergsgatan 28 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1907-14, arkitekter Ostlihn & Starck, byggherre A 
Holmer, byggmästare W Wiklunds Verkstäder AB. 
Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: granitsockel, därovan grå terra- 
sit. Burspråk. Portalomfattning av granit ? Gardsfasad: grön slät- 
puts. Rött plåttak. 
Gathus (hus II), 5 vån. Gatufasad: naturstenssockel, darovan gul 
slätputs. Burspråk. Putsad portalomfattning ? Gardsfasad: grön 
slätputs. 
Entré (23): delvis glasad och spröjsad port. Rödtvitrutigt konst- 
stensgolv med meanderfris. Vita väggar, kälat tak. Spröjsade mel- 
landörrar. Trapphus med trappa av konststen, smidesräcke, släta 
fanérdörrar. 
Entré (28): likt (23). 
Besökt lägenhet bevarar kälat tak. 
Lagenhetsstorlekar 1907: 2-4 rok. 
Gard: asfalterad och planterad, mur mot Inedal 5, järnstaket mot 
nr 3. 
Hus I har slätputsats i ljusbrunt sedan inventeringen. 

*BI , ;i; 'P' - #*l 



Inedal 5 
Kronobergsgatan 26, Inedalsgatan 21 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1907-13, arkitekt J Noren, byggherre W Wiklunds 
Verkstäder AB, byggmästare E A Gustafsson & A E Hagman. 
1948 hiss. 1930 cv. 
Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: bv av natursten, därovan gul 
sprutputs. 2:a vån bandritsad, burspråk. Portalomfattning med 
reliefdekor i puts. Gardsfasad: gul sprutputs. Plåttak. 
Gathus (hus II), 5 vån. Gatufasad: sockel av slät- och grovhuggen 
natursten, därovan brun sprutputs. Bv bandritsad. Portalomfatt- 
ning av natursten. Gardsfasad: gul sprutputs. 
Entré (21): rödivitrutigt golv, flingmålade väggar. Trapphus med 
konststensgolv, släta dörrar. 
Entré (26): lik (21). 
Besökt lägenhet bevarar bröstpanel. 
Lägenhetsstorlekar 1907: 2 rok. 
Gard: grusbelagd, gång av storgatsten, plantering. 
Sedan inventeringen har hus I slatputsats i ljusrosa, burspråken i 
beige. Hus II har slatputsats i ljusbeige. 



Inedal 6 
Inedalsgatan 19, Kronobergsgatan 24 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1907-11, arkitekt J Noren, byggherre W Wiklund 
verkstäder AB, byggmästare L P Svensson. 1937 bad i kv, hiss. 
Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: naturstenssockel, därovan röd- 
brun sprutputs. Gavelrösten. Putsad portalomfattning med relief- 
dekor. Gardsfasad: röd sprutputs. Svart plåttak. 
Gathus (hus II), 5 vån. Gatufasad: röd sprutputs. 
Entré (19): delvis glasad port. Konststensgolv, kälat tak, stuckta- 
klist. Inre entré med marmorerade väggar, ådringsmålade dörrar 
med delvis glasade och spröjsade fyllningar. Mellandörrar med 
fyllningar, delvis glasade. Trapphus med konststenstrappa. 
Entré (24): likt (19). 
Besökt lägenhet bevarar kälat tak. 
Lägenhetsstorlekar 1907: 2 rok. 
Gard: asfalterad och muromgiven. 



Inedal 7 
Inedalsgatan 17, Kronobergsgatan 22 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1908-1 1, arkitekt J Noren, byggherrar W Wiklund 
Verkstäder AB & Bostadsföreningen Roddaren, byggmästare A 
Olsson. 1936 cv. 1945 hiss. 
Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: naturstenssockel, därovan grå 
slatputs. Burspråk, vånlist, lisener. Portalomfattning av natursten 
med reliefdekor i puts. Gardsfasad: gul slatputs. Rött plåttak. 
Entre (17): delvis glasad och spröjsad port. Kalkstensgolv, blå väg- 
gar. Trapphus med kalkstenstrappa, ådringsmålade enkeldörrar 
med fyllningar, de övre råglasade och spröjsade. 
Besökt lägenhet bevarar sockel- och bröstpanel, kälat tak, enkel- 
dörrar med fyllningar. Kök med marmordiskbank i övrigt moder- 
niserat. 
Gathus (hus II), 5 vån. Gatufasad: sockel av natursten. Gul slät- 
puts. Bv och lisener bandritsade. Burspråk. Portalomfattning av 
natursten med reliefdekor. Gardsfasad: gul slatputs. 
Entré (22): likt (17). 
Lagenhetsstorlekar 1908: enkelrum, 3 rok med jungfrukammare 
samt butiker på bv i hus I. I hus II 1-3 rok. 
Gard: planterad med gångar av storgatsten. 
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i ljusbrunt. 



Inedalsgatan 15, Kronobergsgatan 20 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1911-13, arkitekt J Norén, byggherre A Rapp, bygg- 
mästare I B Persson. 
Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: bv av grovhuggen natursten, där- 
ovan grå puts. Burspråk. Gardsfasad: grå spritputs. Grönt plåttak. 
Entré (15): spröjsad port. Golv av grön marmor, marmorerade 
vaggar med nisch. Grågröna enkeldörrar med fyllningar delvis gla- 
sade. Spröjsad mellandörr. Trapphus med kalkstenstrappa, gula 
vaggar och målad bård. Trapplan med konststensgolv, gröna vag- 
gar med fris. 
Gathus (hus II), 5 vån. Gatufasad: bv av grovhuggen natursten, 
darovan grå puts. Burspråk med gula emaljplattor som dekor. 
Gardsfasad: grå spritputs. Grönt plåttak. 
Besökta lägenheter bevarar sockel- och bröstpanel, kälat tak. 
Fyllningsdörrar. Pentry med urspr skåp. 
Lagenhetsstorlekar 191 1: 1 rum och kokvrå. 
Gard: planterad, grusgångar. 
Husen uppfördes ursprungligen för självförsörjande kvinnor. 
Korridorerna hade sittgrupper vid fönstren. På bv fanns matsal, 
kök, handkammare och damrum. Matserveringen upphörde 1924. 
Fasaderna har putsats i ljusbrun spritputs sedan inventeringen och 
tillbyggnader åt söder med burspråk på båda husen, i ljusbeige slat- 
puts. 

X.. - 
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Inedal 9 
Kronobergsgatan 16, 18 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekt B Hedvall, byggherre G Larson, 
byggmästare dito. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: granitsockel, därovan spritputs: norra 
delen gul, södra brun. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: gul 
spritputs. Plåttak. 
Entre (18): glasad och spröjsad port. Golv av konststen. Flingmå- 
lade väggar i rosa. Grönt tak med bårder. Trapphus med ådrade 
fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå samt 1 rok. 
Gard: planterad, gångar av storgatsten. 
Sedan inventeringen har södra fasaden spritputsats i rosa, den 
norra i brunrosa. 
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Inedal 13 
Indedalsgatan 7 A-B, Fleminggatan 36 
Bostadsfastighet, inventerad 1978, 1991. 
Byggnadsår 1885-86, arkitekt C Widell, byggherrar A Gustafsson 
& K Arfvidsson, byggmästare dito. 
1923 överbyggnad av gården, wc, cv. 1931-36 bad. 1932, -39 och - 
43 planandringar. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån. Gatufasad: granitsockel, sout- 
vån och bv i gråbrun slatputs, darovan beige slatputs. Lisener, vån- 
lister, pilastrar, takfot på konsoler. Fasat hörn. Putsad portal. 
Besökt lägenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel. Stuck- 
taklist, takrosett. Enkeldörrar med fyllningar. Rund kakelugn. 
Lägenhetsstorlekar 1885: 1 4  rok. 

Fleminggatan 36 B-C, 38, Inedalsgatan 9 A-F, 11, Kronobergs- 
gatan 10-14 
Bostadsfastighet, inventerad 1991. 
Byggnadsår 1977-88, arkitekt Alfreds & Larsén Arkitektkontor 
AB, byggherre Byggnadsfirman Reinhold Gustafsson, byggmasta- 
re ? 
Gathus (hörnhus), 7 vån. Gatufasad: bv av granit resp konststen, 
darovan brun spritputs. Burspråk i beige slatputs med falt i brun 
spritputs. Fasat hörn på bv. Plåttak. 
Entre (9): glasad aluminiumdörr. Ljusgrått konststensgolv, vaggar 
av gula keramiska plattor. Rött tak av ribbor. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1977: 2 4  rok. 



Ovan: Interiör Inedal 8. 
Tv: Inteviör Inedal13. 




