
Isbrytaren 

Nedan: Kvarteret Isbrytaren. Foto från 1890-talet. 
-- 
I 



Isbrytaren 12 
Kungsholms Strand 159, 161, Svarvargatan 13 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekter B Hedvall & O Lindkvist, bygg- 
herre E Lindkvist, byggmästare dito. 
Gathus, 5-7 vån. Gatufasad: bv av mörkgrå konststen, darovan 
gulbrun puts. Burspråk, översta vån indragen med balkongräcke 
av plåt langs hela fasaden. Portalomfattning av konststen. 
Gardsfasad: gulbrun puts. Skiffertak. 
Entré (13): spröjsad port. Grågrönt marmorgolv med svart bård. 
ljusgröna vaggar. Trapphus med grågrön marmortrappa, vavklad- 
da vaggar. Fyllningsdörrar av ek. 
Entré (1 59): likt (1 3) men med figurativ vaggrelief i klassicerande stil. 
Entrelkörport (161): garageportar, klinkergolv, grå vaggar. 
Besökt Iagenhet bevarar glasad dörr, kök med urspr skåp och mar- 
morbank. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1-2 rum och kokvrå, 1-3 rok, de större 
med jungfrukammare. Ateljé vån i etage om 5 rok + jungfrukam- 
mare. 
Gard: gräs, kalkstenstrappa. 
Sedan inventeringen har fasaden slatputsats i rosaorange. 

Isbrytaren 15 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929, arkitekt R Bolin, byggherre G Gerlofsson, bygg- 
mästare dito. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv av ljubrun slatputs, darovan orange 
slatputs. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: orange slatputs. 
Svart plåttak. 
Entre: Golv och trappa av grå marmor, flingmålade vaggar i vitt. 
Svarta fyllningsdörrar. 
Passage till Kungsholmsstrand och Isbrytaren 22 via trappa och 
gång genom huset: trappa av cement, golv av cementplattor, vag- 
gar orangemålade nedtill, vita upptill, spröjsad port. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. 
Gard: cementplattor, trappa av granit, grässlänt. 

Isbrytaren 17 
Igeldammsgatan 36 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-3 1, arkitekt A Wetterqvist, byggherre Fastighets 
AB Isbrytaren 17, byggmästare A Sjölin. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv i grå sprutputs, darovan gråbeige 
sprutputs. Burspråk, översta vån indragen med putsat altanräcke. 
Portalomfattning av granit. Gardsfasad: gråbeige puts. Svart plåt- 
tak. 
Entre: golv och trappa av grå marmor, mörkbeige bröstning, daro- 
van gula vaggar. Glasade och ådermålade mellandörrar med krys- 
spröjs. Trapphus med beigemålade vaggar och tak, ådermålade 
fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1-2 rum och kokvrå, 3 rok. 
Gard: grus och gräs. 
Fasaden har sedan inventeringen slatputsats i gult, bv i grått, 
översta vån kladd i grå plåtpanel. 



Isbrytaren 20 
Kungsholms Strand 179 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekt B Hedvall, byggherrar Andersson & 
Bergman, byggmästare A Andersson. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av grå skiffer, darovan gulbrun puts. 
Ngt framskjutande mittparti. Översta vån indragen med gråputsat 
altanracke. Gardsfasad: gulbrun puts. Svart plåttak. 
Entré: glasad port. Grått marmorgolv, gula vaggar. Trapphus med 
grå marmortrappa. Bruna fyllningsdörrar, spröjsade balkongdör- 
rar i trapploppet. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1 rok. 
Gard: grus, gräs, hackar. 
Fasaden har vitputsats med ljusgrå fönsteromfattningar sedan 
inventeringen. 

Isbrytaren 21 
Kungsholms Strand 177 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929, arkitekt A Hedlund, byggherrar E M Nilson & 
M Kjellin, byggmästare dito. 1974 byte av altanräcken. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av grov grå puts, darovan grön slat- 
puts. Översta vån indragen med altanracke av svart plåt. Portal 
med joniska kolonner och överstycke målat i grönt. Gardsfasad: 
ljusbeige puts. Svart plåttak. 
Entré: golv av grå mamor. Rusticerade vaggar, röda med vita 
fogar. Stucktaklist. Dekormålat tak. Mellandörrar med svarvade 
spröjsar. Dekormålning ovanför fyllningsdörrar. Trapphus med 
beigefargade vaggar, grå fyllningsdörrar. 
Besökt lägenhet bevarar takrosett, fyllningsdörrar, öppen spis. 
Kök med urspr skänkskåp. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok. 
Gard: grus och buskar. 

Isbrytaren 22 
~ u n ~ s h o l m s  Strand 175 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekt J Östlihn, byggherre E Johansson, 
byggmästare G Gerlofsson. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv grå, darovan gul slatputs. Översta 
vån indragen med räcke i smide langs hela fasaden. Balkongräcken 
i smide. Burspråk. Gardsfasad: gul slatputs. Tak av svart plåt resp 
skiffer. 
Passage mellan Kungsholms Strand och Igeldammsgatan via trap- 
pa och gång genom huset med golv av cementplattor, gula vaggar 
och granittrappa. 
Entré: spröjsad port. Grått marmor med grön bård. faltindelade 
ljusgröna marmorerade vaggar. Grönt tak med dekormålning. 
Trapphus med grå marmortrappa, ljusgröna vaggar. Bruna ådrade 
fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1929. 1 rum och kokvrå, 1-3 rok. På bv butiker 
och bageri. 
Gard: grus, gräs och gång av cementplattor. 



Isbrytaren 23 
~ u n ~ s h o l m s  Strand 173 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929, arkitekt H Westergren, byggherre E Mårdell, 
byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av grå puts, darovan ockra. Översta 
vån indragen med cementräcke langs hela fasaden. Gardsfasad: 
gulorange puts. 
Entré: spröjsad port. Grått marmorgolv, gröna vaggar, stuckta- 
klist. Glasade mellandörrar av ek. Trapphus med vit marmortrap- 
pa. Vaggar gråmålade, över dörrhöjd i vitt. Gröna fyllningsdörrar. 
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. 
Gard: grus, gräs, buskar och trappa av granit. 
Sedan inventeringen har ett smidesräcke ersatt det urspr altanräcket. 

Isbrytaren 24 
~ u n ~ s h o l m s  Strand 17 1 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekt A Wallby, byggherre A Wiegandt, 
byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av grå puts, darovan gulbrun. 
Oversta indragna vån i grå puts med racke av putsade baluster- 
dockor. Fönsteromfattningar på bv av grå puts. Portalomfattning 
av granit. Gardsfasad: beige puts. Svart plåttak. 
Entré: spröjsad port. Grått marmorgolv, beigemålade vaggar. 
Glasade mellandörrar. Mörkbetsad pelare med kapital i form av 
lotusblad vid trappan. Trapphus med gråvit marmortrappa, racke 
av svarvade balusterdockor. Adrade fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. 
Gard: grus, gräs, berg, trappa av kalksten, trad och buskar. 
Fasaden har sedan inventeringen putsats i rosa med beige fönster- 
omfattningar, bv i svart. Altanräcket har bytts till plåträcke. 



Isbrytaren 25 
Kungsholms Strand 169 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekt A Stark, byggherre S Björkman, 
byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av mörkgrå konststen, darovan gul- 
brun puts. översta vån putsad i grått ar indragen med räcke i puts 
med meanderform längs hela fasaden. Balkonger med racken av 
plåt. Portalomfattning i granit. Gardsfasad: gul puts. Svart plåttak. 
Entré: spröjsad port. Golv, trappa och bröstning av grågrön mar- 
mor. Ljusgröna väggar, övre delen vit. Trapphus med trappa och 
golv av vit marmor. Beigefärgade väggar och dörrar med en fyll- 
ning. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok, de större 
med jungfrukammare. Butiker på bv. 
Gard: gräs, kalkstenstrappa, gång av cementplattor, trad och bus- 
kar. 

Isbrytaren 26 
Kungsholms Strand 167 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekt C Akerblad, byggherre J E Öster- 
ling, byggmästare H Jirlow. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: grågrön puts. Oversta vån indragen med 
plåträcke längs hela fasaden. Portal- och fönsteromfattning av 
konststen. Gardsfasad: grågrön puts. Svart plåttak. 
Entré: spröjsad port. Golv av kalksten, vävkladda vaggar i gult, 
grönt tak. Trapphus med kalkstenstrappa, vaggar i beige, gult tak. 
Bruna fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1-2 rok. Butiker på bv. 
Gard: cementplattor, gräs, kalkstenstrappa, plantering och träd. 
Sedan inventeringen har bv putsats i ljusbeige, i övrigt i beige slat- 
puts. 

Isbrytaren 27 
Kungsholms Strand 165 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929, arkitekt B Lundahl, byggherrar F Fried & J E 
Eriksson, byggmästare F Fried. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av grå puts, darovan beige puts. 
översta vån indragen med plåträcke langs hela fasaden. Portalom- 
fattning av granit. Gardsfasad: beige puts. Rött plåttak. 
Entré: spröjsad port. Golv av grå marmor, gråbeige vaggar med 
vita fält. Trapphus med trappa av grå marmor. Adrade fyllnings- 
dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1-2 rok. Butiker på bv. 
Gard: gräs, plantering, trätrappa. 



Isbrytaren 28 
Kungsholms Strand 163 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre 
A Hansson, byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av grå puts, därovan brun puts. 
Fönsteromfattningar i grå puts. Oversta vån indragen med putsat 
räcke med balustrar. Portalomfattning i koppar. Gardsfasad: brun 
sprutputs. Svart plåttak. 
Entre: spröjsad port. Grått marmorgolv, väggar i beige. Tunnvälvt 
tak närmast porten, därefter kryssvälvt. Trapphus med grågrön 
marmortrappa, stucktaklist, fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1929: 1-2 rok. Verkstadslokaler på bv. 
Gard: cementplattor, gräs, buskar, träd, stentrappa. 
Bv har sedan inventeringen slätputsats i brunt, övriga fasaden i 
grågrönt. Altanräcket utbytt till plåträcke. 

Isbrytaren 29 
~ ~ e l d a m m s ~ a t a n  38 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-31, arkitekt B Hedvall, byggherre H Dahl, bygg- 
mästare dito. 
Gathus, 6 vån + soutvån. Gatufasad: sockel av grå konststen, däro- 
van orange puts. Fönsteromfattningar i konststen. Översta vån ngt 
indragen. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: orange slätputs. 
Svart plåttak. 
Entré: spröjsad port. Golv och trappa av grågrön marmor. Väggar 
i beige, gråblått tak med dekormålning. Spröjsade och ådrade mel- 
landörrar. Trapphus med ådrade fyllningsdörrar. 
Besökt lägenhet har renoverat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1-2 rum och kokvrå, 1-2 rok. Butiker på 
bv . 
Gard: cementplattor, gräs, plantering. 



Isbrytaren 31 
Igeldammsgatan 40, Kungsholms Strand 183 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekt B Hedvall, byggherrar Andersson & 
Bergman, byggmästare A Andersson. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av grått skiffer, darovan gulbrun 
puts. Fönsteromfattningar i grå puts. Översta vån indragen med 
putsat racke langs fasaden. Burspråk. Portalomfattning av granit. 
Gardsfasad: gulbrun puts. Svart plåttak. 
Entré (183) ?: grått marmorgolv, ljusgröna vaggar med grå bård, 
darovan vitt. Trapphus med grå marmortrappa, grågröna fyll- 
ningsdörrar. 
Besökt lägenhet bevarar takrosett, fyllningsdörrar och kök med 
urspr skåp. 
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rok. 
Gard: cementplattor, gräs och buskar. 
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i ljusorange med grå 
fönsteromfattningar. 

Isbrytaren 32 
~ u n ~ s h o l m s  Strand 18 1 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1929-30, arkitekt B Hedvall, byggherrar Andersson & 
Bergman, byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv i grått skiffer, darovan gulbrun puts. 
Fönsteromfattningar målade i grått. Översta vån indragen med put- 
sat racke langs fasaden. Portalomfattning av granit. Fasaden iden- 
tisk med Isbrytaren 31. Gardsfasad: gulbrun puts. Svart plåttak. 
Entré: spröjsad port. Grått marmorgolv, vävkladda vaggar i gult. 
Trapphus med grå marmortrappa, grå fyllningsdörrar. Dekorma- 
lade dörrsmygar mot balkonger. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1929: 1 rum och kokvrå, 1 rok. 
Gard: asfalt närmast huset, i övrigt grus. 





Isbrytaren 36 
Kungsholms Strand 153, 155 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt R Bolin, byggherre C Lindkvist, 
byggmästare G Larsson. 
Gathus (hörnhus), 7-1 1 vån. Gatufasad: bv av mörkgrå konststen, 
darovan beige puts. Balkong och altanräcken av plåt. Portal- och 
fönsteromfattningar på bv av granit. Gardsfasad: beige puts. 
Skiffertak. 
Entré (155): glasad port. Golv av grågrön marmor, bröstning av 
gråsvart marmor. Gula vaggar, gröna lisener, gult tak med gröna 
falt. Trapphus med grågrön marmortrappa, beige vaggar, fyll- 
ningsdörrar med en fyllning och överstycke. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok. Butik på bv. 
Gard: asfalterad, järnstaket. 

Isbrytaren 37 
svarvargatan 17 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt R Bolin, byggherre L G Jakobsson, 
byggmästare J A Edlund. 
Gathus, 7-10 vån. Gatufasad: gulröd slatputs. Altanräcke av plåt. 
Portalomfattning av grönmålad puts. 
Gardsfasad: gulröd slatputs. Svart plåttak. 
Entré: glasad port. Golv av grågrön marmor, flingmålade vaggar i 
grönt. Trapphus med grågrön marmortrappa, fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar glasad vägg mellan kök och matvrå, kök 
med öppna hyllor. 
Lägenhetsstorlekar 1930: enkelrum, 1-3 rok. 
Gard: grus och gräs. 

Isbrytaren 41 
Svarvargatan 5 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1932-33, arkitekt C Akerblad, byggherre C 
Groschinsky, byggmästare J A Wester. 1940 luftskyddsrum. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: sockel av cement, darovan gråbrun puts. 
Översta vån indragen med smidesräcke langs fasaden. Portalom- 
fattning av granit. Gardsfasad: gulbrun puts. Svart plåttak. 
Entré: glasad port med överfönster. Golv av grå konststen. Brun- 
orange vaggar, rött tak. Glasade mellandörrar. Trapphus med 
konststenstrappa. Grönmålade vaggar till dörrhöjd, darovan bei- 
gemålade liksom taket. Grå dörrar med en fyllnings. 
Besökt Iagenhet bevarar takrosett, kök med marmorskiva och 
öppna hyllor. 
Lagenhetsstorlekar 1932: 1 rok. 
Gard: kalkstensplattor, trad. 
Sockel har sedan inventeringen putsats i brungrått, övriga fasaden 
i orange slatputs. 



Isbrytaren 42 
Igeldammsgatan 16 B, Svarvargatan 3 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1932-33, arkitekt Kjellbergs arkitektbyrå, byggherre 
Fastighets AB Isbrytaren 42, byggmästare H Björkman. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv av gråsvart konststen, darovan gul- 
brun puts. översta vån indragen med smidesracke langs fasaden. 
Framskjutande mittparti. Portalomfattningar av granit. 
Gardsfasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré: glasad port med överfönster. Golv trappa och sockel av grå 
marmor. Ljusbiege vaggar. Trapphus med grå kalkstenstrappa. 
Vaggar målade i beige, dekormålat tak med gråblå botten. Betsade 
dörrar med en fyllning. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1932: 1 rum och kokvrå, 1 rok. 
Gard: förgård mot Igeldammsgatan gemensam för Isbrytaren 
42-46 med kalkstensplattor, gräs, buskar och trad. 
Sedan inventeringen har hela fasaden slätputsats i beigerosa. 

Isbrytaren 43 
Alströmergatan 34, Igeldammsgatan 16 A, Svarvargatan 1 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1932-33, arkitekt Kjellbergs Arkitektbyrå, byggherre 
N Strömback, byggmästare C E Borg. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: bv målad i ljusgrått, darovan 
gråbrun puts. Översta vån indragen med plåtracke langs hela fasa- 
den. Framskjutande fasadpartier. Gardsfasad: grå slatputs. Röd 
plåt. 
Entré: glasad port. Golv av grågrön marmor. Vavkladda vaggar i 
mörkgult, brunt tak. Trapphus med trappa av grågrön marmor. 
Beigemålade vaggar, fyllningsdörrar av ek. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1932: enkelrum, 1 rum och kokvrå, 1 rok. 
Butiker på bv. 
Gard: kalkstensplattor, gräs, buskar och trad. 

Isbrytaren 44 
Alströmergatan 36, Igeldammsgatan 16 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1932-33, arkitekt H Eriksson, byggherre E A 
Gustafson, byggmästare dito. 1960 ändring p i  bv för postlokaler. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: granitsockel, bv i grå sprut- 
puts, darovan gul slatputs. Översta vån indragen på långsidorna 
med plåtracken. Balkonger med plåtracken. Portalomfattning med 
kolonner av granit. Gardsfasad: bv av grå sprutputs, darovan gul 
slatputs. Rött plåttak. 
Entré: spröjsad port. Golv av grågrön marmor, gröna vaggar, rött 
tak. Trapphus med grågrön marmortrappa. Vaggar målade i beige, 
ljusgrönt tak, ådrade fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1932: 1-3 rok. Butiker på bv. 
Gard: kalkstensplattor, gräs, buskar, trad. 



Isbrytaren 45 
Igeldammsgatan 18 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1932, arkitekt Kjellbergs Arkitektbyrå, byggherre 
Fastighets AB Igeldammen, byggmästare L Kroon. 1945 kv om- 
byggd till klichéanstalt. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: granitsockel, darovan grön sprutputs. 
Utskjutande mittparti. Översta vån ngt indragen med smidesracke. 
Gardsfasad: grön sprutputs. Rött plåttak. 
Entré: glasad port. Grått marmorgolv, gröna vaggar, fyllningsdör- 
rar av ek. Trapphus med grå marmortrappa. Tvåfargade vaggar, 
gröna nedtill, vita upptill. 
Besökt lägenhet bevarar kök med delvis urspr skåp och glasad 
vägg mellan kök och matvrå. 
Lagenhetsstorlekar 1932: 1 rum och kokvrå, 1 rok. 
Gard: kalkstensplattor, gräs, buskar och trad på förgården. Kalk- 
stensbelagd gård. 

Isbrytaren 46 
~ ~ e l d a m m s ~ a t a n  20 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1932, arkitekt Kjellberg Arkitektbyrå, byggherre Fas- 
tighets AB Igeldammen, byggmästare L Kroon. 
Gathus, 6 vån + soutvån. Gatufasad: granitsockel, darovan ljus- 
brun sprutputs. Översta vån indragen med smidesracke langs hela 
fasaden. Burspråk. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: Ijus- 
brun puts. Rött plåttak. 
Entré: glasad port. Grått marmorgolv. Gröna flingmålade vaggar. 
Trapphus med grå marmortrappa, fyllningsdörrar av ek. 
Körport: grönmålade smidesgrindar, gatbeläggning av storgat- 
sten, ljusbrunt sprutputsade vaggar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1932: 1 rum och kokvrå, 1 rok. 
Gard: kalkstensplattor, plantering, trappa till lägre nivå belagd 
med smågatsten. Järnstaket till Isbrytaren 41 och 45. 

Isbrytaren 50 
Igeldammsgatan 22, Svarvargatan 7-1 1 
Industri- och kontorsfastighet, inventerad 1979. - 
Byggnadsår (hus I) 1917-25, arkitekt Cyrillus Johansson, byggher- 
re AB Pumpseparator, byggmästare ? 193841 om- och tillbyggd 
med 1 vån (av Ragnar Östberg). 1957 om- och tillbyggnad. 1958 
fasadandring. 1963 vindsvån. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: cementsockel, darovan gul puts. 
Lisener, trappgavel. Grått plåttak. 
Byggnadsår (hus II) 1897-98, arkitekt F Söderberg, byggherre A B 
Centrator, byggmästare A V Kander. 1910 om-, till- och påbygg- 
nad med 1 vån. 1914 om- och påbyggnad med 2 vån. 
Gathus (hus II), 4 vån + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, daro- 
van gulmålat tegel. Lisener mellan stora fönsterpartier, stickbilgiga 
på bv. Gardsfasad: beigemålad. Rött plåttak. 
Byggnadsår (hus III) 1910, arkitekt H Westerlund, byggherre 
Cigarrfabriken, byggmästare ? 1914 påbyggnad med 2 vån. 
Gårdshus (hus III), 4 vån + vindsvån. Fasad: gul puts. Rött plåttak. 
Inga interiörer besökta. 
Gard: underbyggd, asfalterad med körramp. 



Isbrytaren 50 

Isbrytaren 51 
~ ~ e l d a m m s ~ a t a n  24-30 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1965, arkitekt A Ostlin, byggherre Kommanditbolaget 
Ytterstaden AB Tornix & Co, byggmästare A Wallén. 
Gathus, 7 vån + soutvån. Gatufasad: bv av gulvit natursten, daro- 
van grå spritputs. Balkonger med betongracken. Gardsfasad: blan- 
dat grå spritputs och grön puts. 
Entré: golv och väggar av vitgul marmor, dörrar av lättmetall. 
Passage mellan gata och gård med vägg av glaserade plattor i 
brunt, grönt och gulbrunt. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1965: enkelrum-5 rok. 2 vån garage och 1 vån 
kontor under mark. 
Gard: överbyggd, asfalterad gång, planteringar. 



Nedan: Interiör Jaktvarvet 6. 

Ja ktvarvet 



Ja ktvarvet 1 
Ehrensvardsgatan 2, Jaktvarvsgården 14, Norr Malarstrand 64 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt N-E Eriksson, byggherre O 
Engkvist, byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: gråmålad sockel, darovan gul- 
brun sprutputs. Mot Norr Malarstrand ar bv och fasadens mitt- 
parti indragna samt en vån högre an övriga huset. Balkonger med 
smidesracken. Översta vån mot Ehrensvardsgatan ngt indragen 
med smidesracke langs hela fasaden. Indraget portalparti klätt 
med ljusgrå marmor. Gardsfasad: gulbrun sprutputs. Tak av svart 
skiffer. 
Entre (2): sekundär port av glas och metall. Mellandörr av glas och 
koppar. Golv av grårosa marmor. Vaggar av vitbrun polerad mar- 
mor. Trapphus: golv, trappa och fotlist av grårosa marmor. Vav- 
kladda, gulvitmålade vaggar. Bruna målade släta dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1 4  rok, 7 rok, de flesta med jungfru- 
kammare. Butiker pch portvaktslght på bv. 
Gard: planterad, gemensam för hela kvarteret. 

Jaktvarvet 2 
Ehrensvardsgatan 4, Jaktvarvsgården 12 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt I Lundequist, byggherre M A 
Eriksson, byggmästare dito. 1973 hiss. 
Gathus, 7 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av konststen, daro- 
van brungrå slatputs. Översta vån indragen med smidesracke langs 
hela fasaden. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: brungrå 
slatputs. Tak av svart skiffer. 
Entre (4): delvis glasad port. Golv av grå marmor, vit marmortrap- 
pa med grå fris. Bröstning av vit och grå marmor. Gula väggar med 
rödmålade ramar och dekorationsmålningar. Trapphus med vitt 
marmorgolv med grå mönsterlaggningar. Vit marmortrappa. 
Grönmålade vaggar med gula falt. Bruna fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1 rok, 3 rok med jung- 
frukammmare. 
Gard: planterad. 
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i ljusbeige med grå falt 
mellan fönstren. 

Jaktvarvet 3 
Ehrensvärdsgatan 6, Jaktvarvsgården 10, Pontonjargatan 17 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1931, arkitekter Bocander & Cronvall, byggherre G D 
Berglund, byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: sockel av konststen, 
darovan grå slatputs. Balkonger med räcke av slät plåt. Översta 
vån indragen med smidesracke langs hela fasaden. Portal- 
omfattning med joniska kolonner av konststen. Gardsfasad: grå 
slatputs. Tak av svart skiffer. 
Entré (6): glasad port, omfattad av joniska kolonner av konststen. 
Golv av gröngrå marmor med grå bård. Bröstning av gröngrå mar- 
mor med grå faltindelningar. Vita väggar, profilerad taklist. Trapp- 
hus med golv och trappa av grågrön marmor. Gulvita vaggar. 
Brunbetsade fyllningsdörrar. Fönster med blyinfattade fargade glas. 



Besökt lägenhet bevarar smygpanel, öppen spis, kök med urspr 
skåp och hyllor. 
Lagenhetsstorlekar 1931: 1 rum och kokvrå, 1 4  rok, de större 
med jungfrukammare. 
Gard: planterad. 
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i rosa, bv i grått. 

Jaktvarvet 4 
Jaktvarvsgården 8, Pontonjargatan 15 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1931-32, arkitekt B Hedvall, byggherre H Jirlov, 
byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av konststen, darovan grön sprutputs. 
Indraget trapphus på fasadens mitt, burspråk. Översta vån in- 
dragen med rafflat plåträcke längs hela fasaden. Portalomfattning 
av konststen. Gardsfasad: grön sprutputs. Tak av svart skiffer. 
Entré (15): glasad port med överfönster. Golv och trappa av grå 
marmor. Bröstning av grågrön marmor. Gulvita vaggar. Kälat 
tak. Trapphus med golv och trappa av grå marmor. Bruna dörrar 
med list. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1931: 1 rok, 3 4  rok med jungfrukammare. 
Butiker på bv. 
Gard: planterad. 

Jaktvarvet 5 
Jaktvarvsgården 6, Polhemsgatan 5, Pontonjargatan 13 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-31, arkitekt G Morssing, byggherre Sahléns 
Byggnads AB, byggmästare I Sahlén. 
Gathus (hörnhus), 7 vån. Gatufasad: sockel av grå marmor, bv av 
gröna konststen, darovan rödbrun sprutputs. Burspråk, balkonger 
med rafflade plåtracken. Översta vån indragen med balkong langs 
hela fasaden. Portalomfattning av grå marmor. Gardsfasad: röd- 
brun sprutputs. 
Entré (5): glasad och spröjsad port. Golv och trappa av gröngra 
marmor. Gulvita kvaderritsade väggar. Tak faltindelat av profile- 
rade lister. Trapphus med trappa av grå marmor, golv av vitgrå 
marmor. Gröna resp gula flingrnålade vaggar. Bruna fyllningsdör- 
rar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok. 
Gard: planterad. 



Jaktvarvet 6 
Jaktvarvsgården 4, Polhemsgatan 3 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1931-32, arkitekt A Wallby, byggherre A Wiegandt, 
byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån + soutvån. Gatufasad: granitsockel, soutvån i grågön 
puts, darovan rödbrun slatputs. Balkonger med sekundära plåt- 
racken. Översta vån ar indragen med balkong langs hela fasaden. 
Portalomfattning av granit. Gardsfasad: röd slatputs. 
Entré (3): port med glasade fyllningar. Golv, trappa och bröstning 
av grå marmor. Gula vaggar med horisontella band i gulrött och 
svart. Grått tak med dekormålning. Trapphus med marmortrappa, 
randigt golv av grå och vit marmor. Marmorerade vaggar i gult. 
Bruna fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 193 1: 1-3 rok, vissa med jungfrukammare. 
Gard: planterad. 

Jaktvarvet 7 
Jaktvarvsgården 2, Norr Malarstrand 62, Polhemsgatan 1 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930-32, arkitekt B Hedvall, byggherre O Hegert, 
byggmästare dito. 1953 ändring vån 4. 1974 ändring vån 8. 
Gathus (hörnhus), 8 vån. Gatufasad: bv mot Norr Malarstrand av 
svart marmor, darovan gulbrun sprutputs. Balkonger med dekora- 
tiva smidesracken. Översta vån indragen med balkong langs hela 
fasaden. En extra vån mot Norr Malarstrand. Gardsfasad: gulbrun 
sprutputs. Tak av svart skiffer. 
Entré (1): krysspröjsad port med omfattning av natursten. 
Entré (62): glasad port med skulpterad meanderslinga, omfattning 
av svart marmor och natursten. Golv, trappa och bröstning av 
marmor. Gula vaggar med relieffris. Blått faltindelat tak, i inre 
entrén med plafond i relief. Glasade mellandörrar. Trapphus med 
trappa av marmor, delvis mönsterlagt marmorgolv. Bruna fyll- 
ningsdörrar. Hissdörr med meanderslinga. Trapphusfönster med 
blyinfattade glas. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1930: 1-4 rok samt 6 rok, vissa med jungfru- 
kammare. Butiker på bv. 
Gard: planterad. 



Karlsvi k 

Nedan: Palmcrantz kulsprutefabrik i Karlsviksområdet, numera rivet. Äldre foto. 



Karlsvik 1 7 
Hantverkargatan 79, S:t Eriksgatan 21 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1912-14, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre 
Fast. AB Vapensmeden, byggmästare N Holmström. 191 5 fasad- 
ändring efter brand. 1929 cv, hiss. 1935 bad, kokvrår. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: granitsockel, bv av kalksten, 
därovan grå terrasit. Burspråk, fasat hörn. Portalomfattning av 
kalksten med reliefdekor. Gardsfasad: grå slätputs. Tegeltak. 
Entré (79): sekundär glasad port. Golv av svartlvitmtig marmor. 
Trappa av kalksten. Fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel- och smygpanel, kälat tak och fyll- 
ningsdörrar. 
Lägenhetsstorlekar 1912: dubletter, 2-3 rok. 
Gard: cementplattor och plantering. 

Karlsvik 33 
Pontonjärgatan 32, S:t Eriksgatan 9 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1924, arkitekt AB Adlings Byggnadsbyrå, byggherre 
A Adling, byggmästare okänd. 1930-32 ombyggnad. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån + takvån. Gatufasad: röd 
cementsockel, bv av brun sprutputs, därovan gul sprutputs. Bal- 
konger med smidesräcken. Gardsfasad: slammad gul puts. Brunt 
plattak. 
Entré (9): ekport med slipade glas. Golv av röd kalksten med gr& 
fris. Trappa av konststen. Gula flingmålade väggar, kälat tak. Fyll- 
ningsdörrar. Trapphus med glasade balkongdörrar. 
Entré (32): likt 9, men utan vadringsbalkonger. 
Besökt Iagenhet bevarar faltindelade vaggar, kälade tak med tak- 
rosett. Fyllningsdörrar, skjutdörrar. Oppen spis omramad av svart 
sten. Köket delvis moderniserat. 
Lägenhetsstorlekar 1924: 1-2 rum och kokvrå, 2 4  rok. Portvakts- 
rum på bv. 
Gard: grus, planteringar, sophus, smidesstaket mot Karlsvik 43. 

Karlsvik 38 
Hantverkargatan 81-83, Karlsviksgatan 20 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1912, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre Fast. 
AB Vapensmeden, byggmästare N Holmström. 1935-36 cv, plan- 
ändring, kokvrår. 1950-54 fasadandring på bv. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: bv av granit mot Karlsviksga- 
tan, mot Hantverkargatan av kalksten, därovan röd terrasit. Bur- 
språk. Hörnparti med mansardtak, vilket höjer sig över det övriga 
taket. Portalomfattning i kalksten. Gardsfasad: rosa slatputs. Svart 
plåttak. 
Entré (20): sekundär glasad dörr. Golv av svartlvitrutig marmor. 
Trapphus med trappa av kalksten, vitt marmorgolv och överkläd- 
da dörrar. 
Entré (81): glasad ekport. Kalkstenstrappa, vita väggar med fris, 
fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel, stuckta- 
klist och takrosett, fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1912: dubletter, 3 4  rok. 
Gard: cementplattor och plantering. 



Karlsvik 39 
Karlsviksgatan 18, S:t Eriksgatan 19 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår (hus I & II) 1912-13, arkitekter Hagström & Ekman, 
Byggherre Fast AB Vapensmeden, byggmästare S S Cedergren. 
1934 hiss. 1971 ombyggnad. 
Gathus (hus I), 4 van + vindsvån. Gatufasad: sockel av grovhuggen 
sandsten, darovan gul sprutputs, vita fönsteromfattningar. Por- 
talomfattning av sandsten. Gardsfasad: grön slatputs. Rött plattak. 
Gathus (hus II), 5 vån + vindsvån. Gatufasad: bv av grovhuggen 
sandsten, darovan gul sprutputs. Burspråk. Portal med baldakin 
av plåt. Gardsfasad: grön slatputs. Rött plåttak. 
Entré (18 & 19): delvis glasade portar. Golv av mönsterlagd konst- 
sten. Stuckfriser med jugendornamentik. Trappor av konststen 
med smidesracken. Släta dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1912: hus I 1-2 rok, hus II 2 4  rok. 
Gard: planterad, trad. 

Karlsvik 40 
Karlsviksgatan 16, S:t Eriksgatan 17 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1912, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre Fast. 
AB Vapensmeden, byggmästare P Hanzon. 
Gathus (hus I), 4 vån + vindsvån. Gatufasad: bv av grovhuggen 
sandsten, darovan röd sprutputs. Portalomfattning av sandsten. 
Gardsfasad: grön slatputs. Rött plåttak. 
Gathus (hus II), 5 van + vindsvån. Gatufasad: bv av sandsten, dar- 
ovan röd sprutputs med vita fönsteromfattningar. Bursprak. Bal- 
dakin över porten. Gardsfasad: grön slatputs. Svart plåttak. 
Entré (16 & 17): delvis glasad fyllningsport. Golv och trappa av 
konststen. Vävspanda vaggar, släta dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1912: hus I & II 1-2 rok. 
Gard: planterad. 



Karlsvik 41 
Karlsviksgatan 14, S:t Eriksgatan 15 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår (hus I & II) 1912-13, arkitekter Hagström & Ekman, 
byggherre Fast AB Vapensmeden, byggmästare P Hanzon. 
1936-37 cv. 1971 planändring. 
Gathus (hus I), 4 vån + vindsvån. Gatufasad: sockel av konststen, 
därovan grön sprutputs. Burspråk. Portalomfattning av konststen. 
Gardsfasad: grön slatputs. Röd plåt. 
Entré (14): sekundär glasad port. Mönsterlagt konststensgolv. 
Stucktaklist och stuklistdekor i takspegeln. Trapphus med konst- 
stenstrappa och svarvat räcke. Fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar ingen ursprunglig inredning. 
Gathus (hus II), 5 vån + vindsvån. Gatufasad: sockel av granit, bv 
av kalksten, därovan brun terrasit med kakeldekor i blått och gult. 
Burspråk och gavelparti. Gardsfasad: grön slatputs. Rött plåttak. 
Entré (1 5) :  likt 14, men sekundär port. 
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1912: hus I 1-2 rok, hus II 2 rok samt 4 rok. 
Gard: planterad. 



Karlsvik 42 
Karlsviksgatan 12, S:t Eriksgatan 13 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår (hus I & II) 1913-14, arkitekt O Siösteen, byggherre 
Fastighets AB Vapensmeden, byggmästare 1) J S Siösteen 2) K O 
Larsson. 1927 hiss hus I. 
Gathus (hus I), 5 vån i- soutvån + vindsvån. Gatufasad: soutvån i 
granit, darovan gul sprutputs. Burspråk, balkonger med smides- 
racken. Gardsfasad: bv sprutad fd spritputs, darovan sprutad fd 
slatputs. Svart plåttak. 
Entré (13): glasad ekport. Golv av svarttvitrutig marmor, med 
svart bård. Trappa i vit marmor. Putsade och faltindelade vaggar 
marmorerade i rött. Kälat tak med stucktaklist. Delvis spröjsade 
mellandörrar. Trapphus med trappa av konststen dekorativt smi- 
desracke. Vitlgrå vaggar. Slata dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockelpanel, faltindelade vaggar. Kälat 
tak med hörndekor i stuck, takrosett. 
Gathus (hus II), 4 vån + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, daro- 
van gul sprutputs. Burspråk, balkonger med smidesracken. Portal- 
omfattning av konststen. Gardsfasad: gul slätputs. Svart plåttak. 
Entré (12): glasad ekport med spröjsat överfönster. Golv och trap- 
pa av konststen. Grönmålade vaggar i kvadrar, målade medaljon- 
ger. Kälat tak med takrosett. Delvis spröjsade mellandörrar. Slata 
dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar kälade tak med takrosett. 
Lagenhetsstorlekar 191 1: hus I 1 4  rok, portvaktsrum på bv. Hus 
II enkelrum, 1-2 rok. 
Gard: cement, grus, planteringar och trad. Sophus. 
Fasaden (hus I & II) har sedan inventeringen slätputsats i ljusgult. 



Karlsvik 43 
Karlsviksgatan 10, S:t Eriksgatan 11 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår (hus I & II) 191 1-14, arkitekt okänd, byggherre Fas- 
tighets AB Vapensmeden, byggmästare 1) I Siösteen, 2) K O 
Larsson. 1939 cv. 1943 hissar. 
Gathus (hus I), 4 vån + soutvån + vindsvån. Gatufasad: granitsock- 
el, soutvån av sandsten, darovan röd sprutputs med grå spritputsa- 
de lister. Burspråk. Portalomfattning av sandsten och putsorna- 
mentik med rosor. Gardsfasad: cementsockel, darovan gul sprut- 
puts. Brunt plåttak. 
Entré (1 1): glasad ekport. Golv och trappa av konststen mönster- 
lagt. Trapphus med gula vaggar med grön bård, kälat tak med 
stucktaklist och takrosett. Ekådrade fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar ingen ursprunglig inredning. 
Gathus (hus II), 4 vån + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, däro- 
van brun sprutputs. Burspråk, balkonger med dekorativa smides- 
racken. Granitportal. Gardsfasad: cementsockel, darovan gul 
sprutputs. Brunt plåttak. 
Entré (10): glasad port i lättmetall. Golv och trappa av konststen 
med bård. Gula vaggar. Delvis glasade mellandörrar. Trapphus 
likt ( l  l). 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak, takrosett, fyllningsdörrar och 
spröjsat dagerfönster mot kök och rum. 
Lagenhetsstorlekar 1911: hus I dubblett, 1 rok, 3 rok och port- 
vaktsrum på bv. Hus II enkelrum samt 1-2 rok. 
Gard: klinkerplattor, planteringar, trad. 
Porten (1 l)  utbytt mot glasad lattmetallport. 

Karlsvik 44 
Karlsviksgatan 8, Pontonjärgatan 34 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1924, arkitekt AB Adlings Byggnadsbyrå, byggherre 
Bostadsföreningen Karlsvik No 34 upa, byggmästare okänd. 1964 
fasadförenkling. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: cementsockel, darovan grå 
terrasitputs. Gråputsat burspråk. Balkonger med smidesräcke. 
Portalomfattning av konststen. Gardsfasad: gul slammad puts. 
Svart plåttak. 
Entré (34): ekport delvis glasad med krysspröjsar. Golv av kalk- 
stensplattor, trappa av cementmosaik. Grå vaggar, kälat tak. 
Mellandörrar med krysspröjs. Trapphus med ljusgrå fyllningsdör- 
rar. 
Entré (8): sekundär glasad lattmetallport, i övrigt likt (34), men 
med gulvita vaggar. 
Besökt Iagenhet bevarar kälat tak, takrosett, fyllningsdörrar, 
skjutdörrar och öppen spis. 
Lägenhetsstorlekar 1924: 1 rum och kokvrå samt 1-3 rok. 
Gard: grus, träd och sophus. 



Kartagos Backe 

Nedan: Interiör Kartagos Backe 3. 



l 

Kartagos Backe 3 
Hantverkargatan 74, Kronobergsgatan 2,4 
Brandstation, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1930, arkitekt G Laurelius, byggherre Stockholms 
stads brandstation, byggmästare Nya Asfalt AB. 1939 luftskydds- 
rum. 1952 ändring av garage. 
Gathus, 4-5 vån. Gatufasad: granitsockel, darovan rött tegel. Tak- 
altan med ballustrad. Balkong med smidesracke över garagedör- 
rarna. Profilerad portal i granit krönt med vapen och inskriptionen 
»Kungsholmens Brandstation. Gåva till staden av Stockholms 
Stads Brandförsakringskontor. Uppförd 1929-1931~. 
Gardsfasad: rött tegel. Koppartak. 
Entré: smårutad port. Golv och trappa av brun marmor. Gröngula 
vaggar. Grå fyllningsdörrar. Korridor med linoleumgolv, vavklad- 
da vaggar i gult. Vita fyllningsdörrar. Glidstanger till garaget. 
Gard: gatstensbelagd. Övningstorn med fyllningsdörrar. 1 vån 
garagelanga i tegel. 

Kartagos Backe 4 
Bergsgatan 63, Hantverkargatan 6472,  Olof Gjödingsgatan 1-1 1 
Bostadsfastighet, inventerad 1983. 
Byggnadsår 1933, arkitekt E Engström, byggherre Stockholms 
kooperativa bostadsförening upa, byggmästare S Olsson. 1956 
kontorisering av två lgh. 1980-8 1 planandring. 
Gathus, 4 5  vån. Gatufasad: sockel av grA natursten, darovan rött 
tegel. Balkonger av röd rafflad plåt. Portalomfattning av profilerat 
tegel. Gardsfasad: rött tegel. Svart plåttak. 
Entré (liknande utförande i alla ingångar): glasad port. Golv av 
vita stenplattor. Trappa av grå konststen. Röda flingmålade vag- 
gar. Gråmålade fyllningsdörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1933: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok. Garage och 
kontorslokaler på bv. 
Gard: konststensplattor, grus, gräs och planteringar. 




