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Nedan: Interiör Knoppen I I .  
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Knoppen 2 
S:t Göransgatan 80 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1973-78, arkitekt H Lettholm, byggherre O Lindgren, 
byggmästare dito. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av granit, darovan gult tegel. Fönster- 
band. Gardsfasad: gult tegel. Tak av tegel och kopparplåt. 
Entré: golv av grå marmor, vaggar av travertin. Släta dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1973: 1-2 rok. 
Gard: underbyggd, plantering. 

Knoppen 3 
S:t Göransgatan 82 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 190546, arkitekt G Detthoff, byggherre 1) Byggnads 
AB ManhedG Detthoff 2) G Detthoff, byggmästare K Anders- 
son. 
Gathus, 5 vån + soutvån. Gatufasad: bv av gulvit sandsten, daro- 
van brun sprutputs. Gardsfasad: brun sprutputs. Rött plåttak. 
Entré: rödtgrårutigt konststensgolv, trappa av kalksten. Falt- 
indelade vaggar flingmålade i grönt. Tunnvälvt tak. Adrade spröj- 
sade mellandörrar. Trapphus med grå kalkstenstrappa, dekorativt 
smidesracke. Gula vaggar indelade i falt av ådrade lister till dörr- 
höjd, därovan vita. Enkel- och pardörrar, ådrade och glasade. 
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Takrosett, 
fyllningsdörrar, grön skankkakelugn och vit rund kakelugn. Kök 
med marmorbank, skänkskåp och öppna hyllor. 
Lagenhetsstorlekar 1905: enkelrum, 1-3 rok. Butiker i soutvån. 
Gard: underbyggd, cementplattor. 

Knoppen 4 
Arbetaren 20, S:t Göransgatan 84, 86 
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1961-64, arkitekt H Lettholm, Byggherre O Lindgren, 
byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + soutvån. Gatufasad: bv av granit, daro- 
van gult tegel. Fönsterband, fasat hörn på bv med pelare. Grått 
plåttak. 
Entré: grått marmorgolv, vaggar av travertin, släta dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1961: 1 4  rok, 6 rok, på bv-2 tr kontor. 



Knoppen 11 
Fleminggatan 9597  
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 190406, arkitekt G Detthoff, byggherre P G Löf- 
strand, byggmästare B P Dahlbeck. 1928 cv. 1929 fasadförandring 
på soutvån och bv. 1932-38 bad, hiss, planandringar. 
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. Gatufasad: bv av sandsten, daro- 
van röd sprutputs. Bv kvaderritsad. Putsreliefer kring 2 fönsterax- 
lar. Gavelröste med runt fönster. Portal av sandsten med reliefde- 
kor. Gardsfasad: gulgrön sprutputs. Grått plåttak. 
Entré (95): ådrad port med överfönster. Kalkstensgolv, konststen- 
strappa, ljusgröna vaggar, takrosett. Trapphus med svarvvitrutigt 
marmorgolv, konststenstrappa, vita vaggar med dekormålning 
mellan dörrarna. Adrade enkel- och pardörrar, delvis glasade. 
Entrekörport (97): delvis glasad port. Golv av keramiska plattor. 
Gulbruna vaggar med målad dekor. Takrosett. Trapphus med 
konststensgolv i rötvgrått, grå konststenstrappa. Gröna vaggar, 
takrosett. Adrade fyllningsdörrar, vissa glasade. 
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smvgvanel. stucktaklist. tak- 

- - 

plåttak. 
Entré (39): sekundär delvis glasad port. Svarthitrutigt marmor- 
golv. Vaggar med grå bröstningspanel med fyllningar, darovan 
putsade. Stucktaklist. Trapphus med kalkstenstrappa, ljusgula 
väggar, stucktaklist. Fyllningsdörrar delvis glasade. 
Entrekörport (93): cementgolv. Vaggar med huggen stensockel, 
därovan putsade vaggar. Stucktaklist. Trapphus likt (39). 
Besökt lägenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel. Stucktak- 
list, vit skankkakelugn med reliefkakel. 
Lägenhetsstorlekar 1900: enkelrum, 1-3 rok. 
Gard: asfalterad. 
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats på bv, översta vån och 
faltindelningar, i övrigt i slätputs. Hela fasaden orangebrun. 

Knoppen 15 
Arbetargatan 26,26 A, 28 A-E, Fleminggatan 103, 103 A 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 

- . -. 
rosett. Fyllningsdörrar, kök med marmorbänk, skänkskåp och 
skafferi i pärlspånt. 
Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: gulgrön sprutputs. 
Entré: som (97), med gula väggar, delvis vavkladda. 
Lägenhetsstorlekar 1904: enkelrum, 1-3 rok i hus I. I hus II enkel- 
rum, 1-2 rok. 
Gard: underbyggd, asfalterad. Bakgård med kalkstensplattor, trad 
och mur mot Knoppen 15. 

Knoppen 12 
Fleminggatan 91, 93, Fridhemsgatan 37, 39 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1900-01, arkitekt V Bodin, byggherre W Lundin, 
byggmästare dito. 1925 hiss, bad, vindsinredning. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasad: sockel av huggen 
sten i förband, bv i grå slätputs, darovan gul spritputs. Rundat 
hörn med tornhuv, gavelrösten, takkupor. Portalomfattningar av 
profilerad puts. Gardsfasad: sprutad vit farg på slätputs. Svart r 

Byggnadsår 1967-72, arkitekter B Alfreds & G Larsén, byggherre 
AB Stockholmshem, byggmästare Byggnads AB Pettersson och 
Lööf. 



Gathus (hörnhus), 7 vån. Gatufasad: rött tegel med våningsband av 
cement. Balkonger med plåtracken. Gardsfasad: tegel med cement- 
band. 
Entré: glasad aluminiumport. Konststensgolv, flingmålade vaggar i 
grönt. Tak av aluminiumplattor eller grönbrun puts. Trapphus 
med flingmålade vaggar i vitt. Släta dörrar. 
Inga lagenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1967: 1 rum och kokvrå, 1 4  rok. 
Gard: betongplattor, trad. 

Knoppen 16 
Fleminggatan 10 1 
~ostadsfasti~het,  inventerad 1982. 
Byggnadsår 1906-08, arkitekt G Detthoff, byggherre Stockholms 
filthattfabrik, byggmästare B P Dahlback. 1933 hiss. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv av sandsten, darovan ljusgul slatputs. 
Burspråk. Portalomfattning av sandsten med reliefdekor. 
Gardsfasad: gul sprutputs. Svart plåttak. 
Entré: port med fyllningar. Golv av svartlvit marmor. Manshög 
bröstning med kakel i gullgrönt, darovan putsat. Dekormålat tak. 
Trapphus med konststenstrappa. Marmorerade vaggar. Blått tak. 
Fyllningsdörrar delvis glasade. 
Besökt Iagenhet bevarar fyllningsdörrar, rund vit kakelugn med 
målad dekor, flat grön med reliefkakel. Köket moderniserat. 
Lagenhetsstorlekar 1906: 2-3 rok. 
Gard: överbyggd. 
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i ockra. 

Knoppen 17 
Fleminggatan 99 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1906-08, arkitekt G Detthoff, byggherre Stockholms 
filthattfabrik, byggmästare B P Dahlback. 1933 hiss. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv av sandsten, darovan ljusgul slatputs. 
Burspråk. Reliefdekor över porten. Fasaden samkomponerad med 
Knoppen 16 Gardsfasad: gul sprutputs. Svart plåttak. 
Entré: delvis glasad port. Golv av svartlvitrutig marmor. Vaggar 
med rödbrun marmorering i svart faltindelning. Blått tak. Trapp- 
hus med konststenstrappa. Vaggar med gul marmorering, ljusblått 
tak. Enkel- och pardörrar med fyllningar, vissa delvis glasade. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel. Fyllnings- 
dörrar. Kakelugnar, en rund vit och en ljusgul ornerad. 
Lagenhetsstorlekar 1906: 1 rok, 4 rok. 
Gard: överbyggd. 

Knoppen 20 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1902-03, arkitekt M Lundstedt, byggherrar C J 
Hersberg & A Lindell, byggmästare A Lindell. 191 1 planandring. 
1950 cv, skyddsrum. 
Gathus, (hus I) 5 vån. Gatufasad: granitsockel, bv i ljusgrå slatputs, 
darovan gul sprutputs. Bv och lisener bandritsade. Gardsfasad: 
ljusgul sprutputs. Rött plåttak. 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: ljusgul sprutputs. 



Entré (hus I): port med delvis glasade fyllningar. Portgång med 
grönt marmorgolv. Vavkladda vaggar i ljusbrunt och gult. 
Stucktaklist, gult tak. Trapphus med svartlvitrutigt marmorgolv, 
kalkstenstrappa, rosa vaggar, stucktaklist. Beigemålade fyllnings- 
dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar smygpanel, stucktaklist, fyllningsdörrar, 
kakelugn. 
Lagenhetsstorlekar 1902: 1-3 rok i hus I, i hus II 1-2 rok. 
Gard: vårdträd, asfalterad. 

Knoppen 21 
Fridhemsgatan 3 1-35 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1903-04, arkitekt M Lundstedt, byggherrar C J 
Hersborg & A Lindell, byggmästare A Lindell. 1949-50 cv. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: sockel av ljusgrå slatputs, däro- 
van ljusgul sprutad puts. Bandritsad sockel. Gavelröste. 
Gardsfasad: ljusgul puts. Rött plåttak. 
Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: ljusgul sprutputs. Rött plåttak. 
Entré (hus I): delvis glasad port. Golv av kalksten. Vaggar med 
ådrad bröstpanel med fyllningar, darovan putsade i ljusgrått. 
Stucktaklist. Trapphus med kalkstenstrappa, svaruvitrutigt marm- 
orgolv, ljusgrå vaggar. Adrade fyllningsdörrar. 
Entré (hus II): likt hus I. 
Besökt Iagenhet bevarar snickeriinredning. 
Lagenhetsstorlekar 1903: 1-2 rok. I hus II 2 rok. 
Gard: asfalterad. 

Knoppen 22 
Fridhemsgatan 27, S:t Göransgatan 76, 78 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår (hus I) 1899-1900, arkitekt F Dahlberg, byggherre 1) 
L J Lundstedt 2) C J Hersberg & A Lindell, byggmästare F Bang. 
1977 hiss. 
Gathus (hus I, hörnhus), 5 vån. Gatufasad: bv-2:a vån i rödbrun 
bandritsad slatputs, därovan spritputs med slatputsade fönsterom- 
fattningar. Framskjutande slatputsade partier med bandritsade 
lisener. Vånlister, rundat hörn. Putsad portal. Gardsfasad: ljusbei- 
ge puts. Svart plåttak. 
Entré (27): sekundär glasad port. Svartlvitrutigt marmorgolv, kalk- 
stenstrappa. Vaggar med rödbrun bröstning, darovan ljusgula. 
Mellandörrar med delvis glasade fyllningar. Trapphus med kalk- 
stenstrappa, linoleumgolv. Vaggar med brungul bröstning, ljusgul 
övre del. Slata dörrar. 
Entré (76): port som (27). Svartlvitrutigt golv, kalkstenstrappa. 
Slät bröstpanel i grönt, darovan ljusgula vaggar. Delvis glasade 
mellandörrar. Trapphus med kalkstenstrappa, linoleumgolv. 
Vaggar grönmålade nedtill, gula upptill, stucktaklist. Slata dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar delvis urspr snickerier, stucktaklist, takro- 
sett. 
Byggnadsår (hus II) 1901-02, arkitekt F Dahlberg, byggherrar C J 
Hersberg & A Lindell, byggmästare F Bang. 
Gathus (hus II), 5 vån. Gatufasad: gul slatputs. Vånlist, ngt fram- 
skjutande parti. Putsad portal. Gardsfasad: gul puts. Svart plåttak. 
Entre (78): port med delvis glasade fyllningar. svaruvitrutigt 
marmorgolv, bröstpanel med fyllningar, darovan ljusgula vaggar. 
Mellandörrar med delvis glasade fyllningar. Trapphus med röd- 
brun bröstning, darovan ljusgula vaggar. Slata dörrar. 



Besökt Iagenhet bevarar smygpanel, fyllningsdörrar, moderniserat 
kök. 
Lagenhetsstorlekar 1899 (hus I): 2 4  rok. Butik på bv. 
Lagenhetsstorlekar 1901 (hus II): 1 rok, 3 4  rok, butiker på bv. 
Gard: asfalt, planteringar och lekplats. 

Knoppen 23 
~ r b e t a r ~ a t a n  22-24 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår (hus I) 1905-07, arkitekt N Persson, byggherre 1) 
Byggnads AB Manhem 2) A Olsson & N Persson, byggmästare N 
Persson. 1933-35 cv. 1980 ombyggnad. 
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av sandsten, 
därovan grå sprutputs. Vånlist. Portal med putsad dekor. 
Gardsfasad: gulbrun sprutputs. Svart plåttak. 
Entré: ekport med spröjsad överdel. Konststensgolv, ljusgrå väg- 
gar. Spröjsade mellandörrar. Trapphus med konststensgolv, oran- 
gemålade trapplansväggar, i övrigt vita väggar. Släta dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar smygpanel. 
Lagenhetsstorlekar 1905: enkelrum med kakelugnsspis, 1-2 rok. 
Byggnadsår (hus II) 1980-84, arkitekt T Gustafsson, byggherre AB 
Stockholmshem, byggmästare ? 
Gathus (hus II), 7 vån. Gatufasad: rött tegel. Burspråk. Passage till 
gården med tegelväggar och betongpelare. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1980: 3 4  rok. 

Interiör Knoppen 21. 



Kulsprutan 

Tv: Lagenhetsinteriör Kulsprutan I .  
Nedan: Palmcrantzska villan vid Hantverkargatan i 
nuvarande kvarteret Kulsprutan. Äldre foto. 
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Kulsprutan 1 
Drottningholmsvagen 19,21, Fridhemsgatan 18, Hantverkargatan 
88,90 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1906-10, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre N 
Lindahl, byggmästare A Baecklund & C W Andrén. 1942 cv, wc, 
planandring. 1943 vindsinredning. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + vindsvån. Gatufasad: bv delvis i kalk- 
sten, darovan beige sprutputs. Burspråk och balkonger med smi- 
desracken. Hörnen krönta av tornhuvar. Portal i kalksten, (90) 
med skulpterade rosor. Gardsfasad: vit slatputs. Svart plåttak. 
Entré (18): delvis glasad ekport. Vitt marmorgolv med fris, vita vag- 
gar. Ovanför porten stuckrelief i jugendstil. Trapphus med trappa 
av marmor, målad vaggfris, tak med hålkäl. Fyllningsdörrar. 
Entré (90): delvis glasad ekport. Vitt marmorgolv med grön fris. 
Flingmålade vaggar, stucktaklist. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Stucktak- 
list med vaxtornamentik, takrosett. Kakelugnar. Fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1906: 1-4 rok, butiker på bv. 
Gard: asfalterad samt cementplattor, plantering i lådor. 

Kulsprutan 2 
Drottningholmsvagen 17, Hantverkargatan 86 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1907-10, arkitekter Dorph & Höög - fasad, A 
Håkansson, byggherrar A Andrée & G Friberg, byggmästare K 
Holmin & C B Ödberg. 1933-35 cv, bad, hiss. 
Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: bv av slat- och grovhuggen kalk- 
sten, darovan grå sprutputs. Burspråk, gavelparti. Portal (86) i 
kalksten med reliefdekor. Gardsfasad: vit slatputs. Rött plåttak. 
Entre (86): glasad ekport. Golv av vitlgrå marmorplattor. Vaggar 
med grön marmorering. Trapphus med trappa av konststen med 
smidesracke. Röda vaggar, stucktaklister. Övertäckta fyllnings- 
dörrar. 
Gathus (hus II), 6 vån. Gatufasad: bv av slat- och grovhuggen kalk- 
sten, darovan brun sprutputs. Portalomfattning av kalksten med 
reliefdekor. Gardsfasad: vit slatputs. Rött plåttak. 
Entré (17): delvis glasad port. Golv och trappa av konststen, vag- 
gar av grön stucco lustro, stucktaklist. Trapphus med delvis glasa- 
de och spröjsade fyllningsdörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar smyg- och bröstpanel, stucktaklister och 
takrosetter, fyllningsdörrar. Moderniserat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1907: hus I 3-4 rok, hus II 2-3 rok. 
Gard: asfalterad. 
Sedan inventeringen har hus I putsats i ljust rosa. 



Kulsprutan 3 
Drottningholmsvagen 15 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1907-09, arkitekter Dorph & Höög, B Gustafsson, 
byggherre 1) A Andrée 2) H Dillee 3) C G Söderlund, byggmästare 
P Hanzon & E Höglund. 1928 Bad, hiss, cv. 1966 fasadförenkling. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: granitsockel, bv av kalksten, darovan 
grå sprutputs. Burspråk, gavelparti med stort segmentformat föns- 
ter. Portal av kalksten med reliefdekor. Gardsfasad: ljusbrun slat- 
puts. Rött plåttak. 
Entré: sekundär glasad lättmetallport. Rutlagt marmorgolv, släta 
dörrar, trappa med smidesräcke. 
Besökt Iagenhet bevarar tak med hålkäl, fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1907: 4 rok. 
Gard: asfalterad. 

Kulsprutan 4 
Drottningholmsvagen 13, S:t Eriksgatan 25 A, B 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1907-10, arkitekter Dorph & Höög, byggherre A 
André & J W Blomqvist, byggmästare Brolin & Thorlin, C 
Blomqvist. 1933 cv, bad. 1941 vindsinredning. 1964 hiss. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: bv delvis i kalksten, darovan 
grå terrasit. Burspråk, balkonger med dekorativa smidesracken. 
Fasat hörn krönt av tornhuv. Bv utbyggd mot Drottningholmsva- 
gen, kladd i blå emaljplattor. Portaler i kalksten med reliefdekor. 
Gardsfasad: brun slatputs. Rött plåttak. 
Entré (25): glasad och snidad ekport. Golv av marmor, marmore- 
rade vaggar. Hålkalstlist med målad dekor. Trapphus med stuck- 
taklist, fönster med färgat glas med jugendmotiv. Pardörrar med 
fyllningar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel. Stucktak- 
lister, takrosett, fyllningsdörrar, aven skjutdörrar. Öppen spis med 
reliefdekor i jugendstil. Serveringsrum med urspr skåpinredning. 
Köket moderniserat. 
Lagenhetsstorlekar 1907: 3 rok, 6 rok. 
Gard: överbyggd, asfalterad. 
Sedan inventeringen har porten (25) bytts till glasad lättmetall. 

Kulsprutan 5 I 
S:t Eriksgatan 23 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1907-09, arkitekt V Bodin, byggherre O W Carlsson, 
byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvån. Gatufasad: granitsockel, bv av 
kalksten, darovan ljusgrå slatputs. Burspråk, fasat hörn krönt av 
tornhuv, takkupor. Portalomfattning av kalksten. Gardsfasad: gul 
slatputs. Svart plåt. 
Entré: sekundär glasad port. Svartlvitrutigt marmorgolv, stuckta- 
klist. Trappa av kalksten, Övertäckta par- och enkeldörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar bröst- och smygpanel, stucktaklist, takro- 
sett. Fyllningsdörrar, skjutdörrar, kakelugn. Köket moderniserat. 
Lagenhetsstorlekar 1907: 2 rok, 4-5 rok. 
Gard: asfalterad. 

i 



Kulsprutan 6 
Hantverkargatan 84 - 

Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1907-09, arkitekt V Bodin, byggherre O W Carlsson, 
byggmästare dito. 
Gathus, 5 vån + vindsvån. Gatufasad: brun sprutputs. Svagt utskju- 
tande burspråk. Balkonger med smidesräcken. Takkupor. 
Gardsfasad: gul sprutputs. Svart plåttak. 
Entré: indragen sekundär port av metall. Kalkstenstrappa med 
räcke av svarvade balustrar. Trapphus med golv av grålgrön konst- 
sten. Fältindelade vaggar. Släta dörrar. 
Besökt lägenhet bevarar bröst- och smygpanel, stucktaklist. Fyll- 
ningsdörrar. 
Lägenhetsstorlekar 1907: 1 rok, 3 rok. 
Gard: asfalterad. 



Nedan: Interiör Kuttingen 23. 
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Kättingen 6 
~r idhems~atan  62 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår (hus I) 1883-84, arkitekt C Wallén, byggherre C G 
Englund, byggmästare dito. 1943 fasadförenkling. 1967-68 plan- 
ändring i hus II. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: naturstenssockel, därovan brun 
sprutputs. Vånlist, takgesims. Portalomfattning i puts. 
Gardsfasad: brun sprutputs. Svart plåttak. 
Entre: glasad sekundär port. Svarthitrutigt marmorgolv. Gröna 
vaggar. Släta enkel- och pardörrar. Trapphus med trappa av 
konststen, tvåfärgade vaggar med grön nederdel, darovan vita. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel- och smygpanel. Par- och enkel- 
dörrar med fyllningar. 
Byggnadsår (hus II) 1905, arkitekt C Osterman, byggherre dito, 
byggmästare C F Frantzen. 
Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: brun sprutputs. Svart plåttak. 
Entré: gula väggar, släta enkeldörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1883: enkelrum, 2 rok. I hus I 1 rok. 
Gard: belagd med cementplattor. 
Fasaden har slätputsats i beige sedan inventeringen. 

Kättingen 23 
Alströmergatan 2, S:t Eriksgatan 53 A, B 
~os tadsfa~t i~he t ,  inventerad 1977. 
Byggnadsår 1905-08, arkitekt D Lundegård, byggherre K Wik- 
strand, byggmästare dito. 1941 ombyggnad. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: bv av natursten, därovan brun 
sprutputs. Burspråk, vadringsbalkonger med smidesracken. Långt 
utskjutande takfot. Portalomfattningar av rafflad natursten. 
Gardsfasad: ockra sprutputs. Rött plåttak. 
Entré (53 A): glasad sekundär port. Golv av grågrön marmor. 
Tvåfargade vaggar med ljusgrön underdel, därovan rosa. Vinrött 
tak. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med ljusgröna vaggar, 
ljusbruna par- och enkeldörrar med fyllningar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist, tak- 
rosett, fyllningsdörrar. Serveringsrum med urspr skåp och dager- 
fönster. Bevarat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1905: 2-5 rok. På bv butiker, badinrättning 
med bl a bastu och bassäng. 
Gard: asfalterad i två nivåer, välvda lanterniner av glasbetong, 
gjutjärnsräcken. 

Kättingen 24 
Alströmergatan 4,6,8 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 1912-1 3, arkitekt M Lundstedt, byggherre A Anders- 
son, byggmästare dito. 1975 & -77 planandringar. 
Gathus, 4 vån + takvån. Gatufasad: bv av sandsten, darovan gul 
slätputs. Burspråk, indragen takvån med räfflat plåtracke langs 
hela fasaden. Gardsfasad: gul slatputs. Brunt plåttak. 
Entre (6): port med spröjsat fönster. Grått konststensgolv med 
dekorativ bård. Fältindelade vaggar i gul stucco lustro. Stucktak- 
list. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med kalkstenstrappa. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1912: enkelrum, 1-3 rok. Butik på bv. 



Gard: asfalterad liksom bakgården. 
Porten utbytt till en glasad lättmetallport sedan inventeringen. 

Kättingen 25 
Fridhemsgatan 64 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 190345, arkitekt J A Vallin, byggherre AB Flemings- 
berg, byggmästare C G Nyman & C Bergqvist. 1936 cv. 
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av kalksten, 
darovan gul slatputs. Bandritsad bv och lisener. Putsade festonger 
och fönsteromfattningar. Gardsfasad: gulbeige sprutputs. Rött 
plåttak. 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: gulbeige sprutputs. 
Bakgardsfasad: gul slatputs. Rött plåttak. 
Entre: glasat sekundärt portparti. Golv av grågrön marmor. Vita 
vaggar. Trapphus med trappa av kalksten, golv av svarttvitrutiga 
keramikplattor med meanderbård. Tvåfärgade vaggar med grön 
nederdel, darovan vita. Kälat tak. Brunådrade pardörrar med fyll- 
ningar. 
Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpanel, takrosett, fyll- 
ningsdörrar. Moderniserat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1903: enkelrum, 2 rok. 1-2 rok i hus II. 
Gard: underbyggd, asfalterad. Gräsbevuxen bakgård. 

Kättingen 26 
~r idhems~atan  66 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 190345, arkitekt J A Vallin, byggherre AB Flemings- 
berg, byggmästare G E Nyman & C Bergqvist. 
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av kalksten, 
bv av bandritsad slatputs, darovan ljusgrön slatputs. Lisener och 
fönsteromfattningar i vit slatputs. Gardsfasad: grön slatputs. Svart 
plåttak. 
Entreikörport (hus I): fyllningsport med spröjsat överfönster. 
Cementgolv, tvåfärgade vaggar med grön nederdel, darovan vita. 
Trapphus med kalkstenstrappa, svartivitrutigt keramiskt golv med 
meanderbård. Gröna vaggar, grå pardörrar med råglasade övre 
fyllningar. 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: grön slatputs. Bakgårdsfasad: gul 
slatputs. Svart plåttak. 
Entré (hus II): svarttvitrutigt keramikgolv, gröna vaggar nedtill, 
darovan vita. Stucktaklist. Bruna enkeldörrar med fyllningar. 
Besökta lägenheter bevarar sockel-, fönster- och smygpanel. enkel- 
dörrar med fyllningar, vissa med råglasade övre fyllningar. Runda 
delvis ornerade kakelugnar. Kök med vedspis, parlspåntklatt skaf- 
feri. 
Lagenhetsstorlekar 1903: enkelrum, 1-2 rok. 
Gard: underbyggd, asfalterad. Gräsbevuxen bakgård med trad. 
Fastigheten ar identisk med Kättingen 15. 
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i gråbeige. 



Kättingen 27 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 190405, arkitekt K Öhrström, byggherre W A 
Klingberg, byggmästare dito. 1936, cv, bad. 1947 hiss i hus I & II. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: sockel av kalksten, bv av grå 
sprutputs, darovan gul spritputs. Översta vån och parti kring mitt- 
axeln i gul slatputs liksom fönsteromfattningar. Vånlist. Portalom- 
fattning i kalksten. Gardsfasad: gul slatputs. Grått plåttak. 
Entre (hus I): skulpterad och delvis glasad port. Svartlvitrutigt 
keramiskt golv. Hög brunådrad panel med fyllningar. Gulvita vag- 
gar. Stucktaklist. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med kalk- 
stenstrappa, brunådrade par- och enkeldörrar med fyllningar, 
igensatta överfönster. Gråvita vaggar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklister och 
takrosett, enkel- och pardörrar med fyllningar. Delvis modernise- 
rat kök. 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: gul slatputs. Grått plåttak. 
Entre (hus II): likt hus I. 
Besökt Iagenhet bevarar stucktaklist och dagerfönster till köket. 
Lägenhetsstorlekar 1904: 1-3 rok, butik på bv. 1-2 rok i gårdshuset. 
Gard: underbyggd, asfalterad. Gräsbevuxen bakgård. 
Fasaden har sedan inventeringen putsats i gult; på bv, översta vån, 
mittpartiet och fönsteromfattningar i slatputs. I övrigt i spritputs. 
Porten har bytts till glasad lättmetall. 

Kättingen 28 
Fridhemsgatan 70 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 1904, arkitekt K Alvström ? byggherre E A Litzen, 
byggmästare W A Klingberg. 
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. Gatufasad: sockel av granit, sout- 
vån av natursten, bv av gråbrun slatputs, darovan ljusbrun sprit- 
puts med fönsteromfattningar, översta vån och parti kring mittax- 
eln i slatputs. Portalomfattning av natursten. Gardsfasad: gul slat- 
puts. Rödbrunt plåttak. 
Entré (hus I): sekundär port. Svartlvitrutigt keramiskt golv, hög 
panel med fyllningar darovan gulvita vaggar. Trapphus med kalk- 
stenstrappa, Övertäckta par- och enkeldörrar. Tvåfargade vaggar 
med grön nederdel, gul upptill. 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: gul slatputs. Rödbrunt plåttak. 
Entre (hus II): likt hus I med tvåfärgade vaggar; orangeröda nedtill, 
upptill gula. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1904: 1-3 rok. 
Gard: underbyggd, asfalterad. 
Fastigheten identisk med Kättingen 27. 
Fasaden har putsats sedan inventeringen i ljusbeige; bv i slatputs, 
darovan spritputs. 

Kättingen 29 
Fridhemsgatan 72, A, B, C, Kungsholms Strand 131, 133, S:t 
Eriksterrassen 72, A, B, C 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 191 1-14, arkitekter Höög & Morsing, byggherre 1) M 
Schwermer 2) C E Andersson 3) A Berthold, byggmästare 1) C E 



Andersson 2) F Hedman 3) H Hansson. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + 3 soutvån under S:t Eriksterrassen. 
Gatufasad: grå terrasit. Burspråk, indragna balkonger i rundbåga- 
de nischer med smidesracken. Gardsfasad: gul slätputs. Tak av rött 
tegel resp svartlröd plåt. 
Entré (72): glasad sekundär port. Svartlvitrutigt keramiskt golv. 

I Tvåfargade vaggar med grön nederdel, upptill vita. Spröjsat mel- 
landörrsparti. Trapphus med konststenstrappa. Överklädda bru- 
nådrade enkeldörrar. Polykroma råglasfönster. 
Entré (72 A): liknande (72). 
Besökt lägenhet bevarar bröstpanel, faltindelade vaggar, stuckta- 

I klist och takrosett. Fyllningsdörrar, någon med råglasad övre fyll- 
ning. Köket delvis moderniserat. 
Lagenhetsstorlekar 191 1: enkelrum, 1-3 rok. 
Gard: underbyggd, asfalterad, glasbetong. Asfalterad förgård i 
form av terrass med barriär av cementplintar och järnstaket. 
Fasaden har sprutputsats i ljusbrunt sedan inventeringen. 
Portalomfattningar i mörkgrå slätputs. 

1 Kungsholms Kättingen Strand 30 127, 129, S:t Eriksgatan 63, S:t Erikspalatset 
~ostadsfasti~het,  inventerad 1977. 

l Byggnadsår 1907-10, arkitekter Dorph & Höög, byggherre 1) G 
Larsson 2) Fastigh. AB Kettingen, byggmästare L Nordenström. 
1940-, 50- och 60-talen ombyggnader av interiören. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + tom + 3 soutvån under S:t Eriks- 
terrassen. 
Gatufasad: soutvån av natursten och granit darovan rödbrun slat- 
puts med detaljer i kalksten. Burspråk, balkonger med racken av 
skulpterad natursten och smide. Torn med balkonger, hörntorn 
och kupol. 
Entré (63): skulpterad port, delvis glasad. Vitt marmorgolv med 
röd bård. Vaggar i röd stucco lustro. Stucktak. Glasat mellan- 
dörrsparti. Trapphus med marmortrappa, stucktak, hisschakt 
omgivet av pelare med dekorativa kapital. Vita vaggar. Grå par- 
dörrar med fyllningar, råglasat dagerfönster. 
Entré (127): linoliumklatt golv. Röda vaggar med stankmålning. 
Glasat mellandörrsparti. Släta grå enkeldörrar. 
Besökt kontorslokal bevarar smygpanel, faltindelade vaggar, kala- 
de tak, skjutdörrar med fyllningar. 
Lagenhetsstorlekar 1907: dubletter, 9 rok. Butiker på bv. 
Lagerlokaler i soutvån. 
Gard: underbyggd, asfalterad. Igensatt lanternin. Förgård i form 
av terrass, asfalterad med granitbarriar. 

I 



Kättingen 31 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 1903-05, arkitekt G Detthoff, byggherre 1) AB 
Flemingsberg 2) C G Landesholm, byggmästare K Andersson. 
1938-39 cv, bad. 1945 hiss. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: grå sprutputs. Nedre delen av bv 
i grovhuggen natursten. Balkonger med smidesräcken. Gavelrös- 
ten med runda fönster. Gardsfasad: grå sprutputs. Tak av rödbrun 
plåt. 
Entré (hus I): sekundär glasad port. Grått marmorgolv, väggarna 
nedtill klädda i grågrön marmor, därovan gula. Lila tak. Trapphus 
med grå konststenstrappa, svartlvitrutigt marmorgolv, gula väg- 
gar. Släta dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Stuck- 
taklist, takrosett, kakelugnar. Moderniserat kök. 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: grå sprutputs. Bakgårdsfasad: gul 
slätputs. Plåttak. 
Entré (hus II): gråhödrutigt keramiskt golv. Gula väggar, stuckta- 
klist. Trapphus med kalkstenstrappa, släta dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar smygpanel, stucktaklist, takrosett, dager- 
fönster mot kök. 
Lägenhetsstorlekar 1903: 2 4  rok. Butiker på bv. I gårdshuset 
enkelrum samt 1-2 rok. 
Gard: asfalterad. Gräsbevuxen bakgård. 

Kättingen 32 
S:t ~ r i k s ~ a t a n  59 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 1903-05, arkitekt G Detthoff, byggherre C G 
Leanderholm, byggmästare K Andersson. 1938-39 bad. 1944 hiss. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: grå sprutputs. Nedre delen av bv av 
grovhuggen natursten. Balkonger med smidesräcken. Gavelrösten 
med runda fönster. Gardsfasad: grå spmtputs. Rödbrunt plåttak. 
Entré (hus I): sekundär glasad port. Likt Kättingen (34). 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: gul slatputs. Bakgårdsfasad: gul 
slätputs. Svart plåttak. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1903: 2-4 rok, butiker på bv. 1-2 rok i gårds- 
huset. 
Gard: asfalterad. 
Fastigheten är identisk med Kättingen 31, men spegelvänd. 



Kättingen 33 
S:t Eriksgatan 57 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 1903-04, arkitekt G Detthoff, byggherre 1) AB 
Flemingsberg 2) W A Klingberg, byggmästare A A Andersson. 
1935 cv, bad. 1946 hiss. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: nederdelen av bv i grovhuggen 
natursten, darovan gul slatputs. Balkong med smidesracke. 
Gavelröste. Gardsfasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré: likt Kättingen (34). 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1903: 2 4  rok, butiker på bv. I gårdshuset 1-2 
rok. 
Gard: asfalterad. Gräsbevuxen bakgård. 
Fastigheten ar samkomponerad med Kättingen 31 och 32. 
Fasaden har putsats i beige slatputs sedan inventeringen. 

Kättingen 34 
S:t Eriksgatan 55 7 - 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 1903-04, arkitekt G Detthoff, byggherre 1) AB 
Flemingsberg 2) J E Litzén, byggmästare 1) A A Andersson 2) W A 
Klingberg. 1935 cv, bad i hus I. 1946 hiss. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: nederdelen av bv av grovhuggen 
natursten, darovan grå sprutputs. Balkong med smidesräcke. 
Gavelröste. Fasaden ar samkomponerad med Kättingen 33. 
Gardsfasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré (hus I): glasad sekundär port. Golv av brunröd natursten 
med grå bård. Slät bröstpanel, darovan grå vaggar. Stucktaklist, 
röda takfält. Trapphus med svarttvitrutigt marmorgolv, grå vag- 
gar. Par- och enkeldörrar med fyllningar, delvis råglasade, över- 
fönster. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, smyg och bröstpanel. Stucktak- 
list, takrosett. Urspr kök. 
Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré (hus II): gr3svartrutigt keramiskt golv. Ljusgrå vaggar, 
stucktaklist. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med par- och 
enkeldörrar med fyllningar, de övre glasade. 
Besökt Iagenhet bevarar stucktaklist, takrosett, enkeldörrar med 
fyllningar. Moderniserat kök. 
Enkelrum med stucktaklist och kakelugn med kakelugnsspis. 
Lagenhetsstorlekar 1903: 2-4 rok, butiker på bv. I gårdshuset 1-2 
rok. 
Gard: asfalterad. Bakgården gräsbevuxen. 
Fastigheten identisk med Kättingen 33. Samkomponerad med 
Kättingen 31 och 32. 
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i beige. 

, ,- . - 1151 
I ..._ , . 

s ,  
.".'Ui-.T-rlI ... ~ ,><,,,z+ + < * , % a = * \ , > A >  8 

"' "'*'"."*-tr- :<> < , , < s  - ,a > ~ ~ > . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h h : : : .  X.. 



Kättingen 39 
Fridhemsgatan 60 
Bostadsfastighet, inventerad 1977. 
Byggnadsår 194243, arkitekt A Frid, byggherre Fastighetsföre- 
ningen Kättingen nr 5, byggmästare H Westlund. 
Gathus (hörnhus), 7 vån + soutvån. Gatufasad: soutvan av ??, dar- 
ovan gul slätputs. Balkonger med plåtracken, burspråk. Oversta 
vån indragen med balkongräcke langs hela fasaden. Portalomfatt- 
ning av tegel. Gardsfasad: gul slatputs. 
Entré: glasad port. Golv av grågrön marmor. Röda tegelväggar, 
dekormålat tak med himmelsmotiv. Trapphus med marmortrappa, 
gula vaggar, släta enkeldörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1942: 1-3 rok. På bv butik och kontor. Butiker 
på soutvån. 
Gard: cementerad. 
Fasaden har klatts med beigefargad plåt sedan inventeringen. 



Nedan: Lavetten 8. 

Lavetten 



Lavetten 9 
Kronobergsgatan S 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1901, arkitekt Stockholms fastighetskontor1 A O 
Alrutz, byggherre Stockholms stad, byggmästare Dahl & Johans- 
son. 1957 pannrum, 2 st badrum. 
Gathus, S vån. Gatufasad: bv av kalksten, darovan beige sprutputs. 
Portalomfattning av kalksten. Gardsfasad: vit sprutputs. Svart 
plåttak. 
Entré: delvis glasad port med fyllningar. Rödlvitrutigt konststens- 
golv med röd bård. Grå vaggar. Blå enkeldörrar med fyllningar. 
Besökt lägenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpanel. Takrosett, 
fyllningsdörrar, rund vit kakelugn. 
Lägenhetsstorlekar 1901 : 1-2 rok. 
Gard: asfalterad. 

Lavetten 10 
Kronobergsgatan 7 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1964-70, arkitekter Ancker & Gate & Lindegren, 
byggherre AB Vagförbättringar, byggmästare dito. 
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. Gatufasad: granitsockel bv av 
grovhuggen kalksten, darovan grönbrun sprutputs. Burspråk. Por- 
talomfattning i kalksten med vegetativ reliefdekor. Gardsfasad: 
rött tegel. 
Entreer: konststensgolv, vita stankmålade väggar, glasade mellan- 
dörrar. Släta dörrar. 
Gardshus (hus II), 6 vån. Fasad: rött tegel. 
Entré: som hus I. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1964: 1 rok, 3 4  rok i gathuset. 1 rum och kok- 
vrå samt 2 rok i gårdshuset. 
Gard: betongplattor och planteringar. 



Lavetten 11 
Drottningholmsvagen 1,3, Kronobergsgatan 9 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 190547, arkitekter Hagström & Ekman, byggherre J 
Qvist, byggmästare J Qvist. 1951 hiss. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av grov- 
huggen sandsten, darovan brun terrasit. Burspråk krönta av 
huvar, takfot på konsoler. Rundat hörn med rundade balkonger 
med smidesracken och dekorativa smideskonsoler. Portalomfatt- 
ning i sandsten. Gardsfasad: gul sprutputs. Skiffertak mot gatan, 
svart plåt mot gården. 
Entré (1): glasad och delvis spröjsad port. Golv av rödtgrå konst- 
sten, glasade mellandörrar. Trapphus med dekorativt smidesracke 
och skulpterade trästolpar. Släta brunådrade enkeldörrar. 
Besökta lägenheter bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist, 
faltindelade väggar, skankkakelugn. Moderniserat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1905: ritn saknas. 
Gard: överbyggd, asfalterad, lanterniner över garage. 

Lavetten 12 
Drottningholmsvagen 5,7 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1964-70, arkitekter Ancker, Gate & Lindegren, bygg- 
herre AB Vagförbättringar, byggmästare dito. 
Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: bv av grå klinker och plåt, daro- 
van rött tegel. Burspråk i plåt. Gardsfasad: tegel. 
Gardshus (hus II): bv av grå klinker, darovan rött tegel. 
Entré: konststensgolv, vita stankmålade vaggar. Trapplan med 
fanerade enkeldörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1964: 1 rok samt 3-4 rok, butiker i bv. I gårds- 
huset finns 1 rum och kokvrå, 1 rok. 
Gard: betongplattor och planteringar. 

Lavetten 13 
Hantverkargatan 78 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
~ ~ ~ ~ n a d s å r - 1 9 5 4 5 6 ,  arkitekter Backström & Reinius, byggherre 
Sveriges Arbetsledareförbund, byggmästare Bygg-Oleba. 
Gathus, 6 vån + vindsvån. Gatufasad: bv av granit, darovan grå 
terrasit. Balkonger med racken av råglas. Gardsfasad: grå terrasit. 
Svart plåttak. 
Entré: indraget portparti med glasade portar. Golv och trappa av 
grå marmor med vit bård. Vita vaggar, släta ekdörrar. Ett vagg- 
parti av glasbetong. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1954: 1 4  rok. Butiker på bv, kontor på 1-3 tr. 
Gard: under- och överbyggd, plattsättning, planteringar och trad. 
Fasaden har putsats i beige sedan inventeringen och balkongrack- 
ena bytts till plåt och smide. 
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Lavetten 14 
Hantverkargatan 80, S:t Eriksgatan 20 
Kontorsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1962-64, arkitekter B Karlén & R Wikner, byggherre 
Fastighets. AB Lavetten nr 6, byggmästare Sven Bolrners Bygg- 
nads AB. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: bv av polerad granit, darovan 
grå terrasit. Fönsterband, rundat hörn, glasat trapphus. 
Gardsfasad: grå terrasit. Svart plåttak. 
Entré (20): glasad metall port. Golv och trappa av grå marmor, 
trappräcken i rostfritt stål med plastbröstning. Vaggar vitmålade 
resp av glasbetong. 
Inga kontorslokaler besökta. 
Enligt nybyggnadsritning var huset avsett för kontor, affärer och 
garage. 
Gard: överbyggd, plattsättning, planteringar och trad. 

Lavetten 15 
Hantverkargatan 76, Kronobergsgatan 1 ,3  
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår (hus I) 189697, arkitekt P I Lindblad, byggherre 
Josefina Wallén, byggmästare K Wallén. 1975-77 ombyggnad, his- 
sar, fritidshem på bv-l tr. 
Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: bv av grå sprutputs, darovan 
brunbeige sprutputs. Gardsfasad: gulvit sprutputs. Svart plåttak. 
Entre/körport (76): golv av gråigröna keramiska plattor lagda i 
rutmönster. Tvåfärgade vaggar i blåttlvitt. Trapphus med kalk- 
stenstrappa, svartlvitrutiga marmorgolv. Bruna enkel- och pardör- 
rar med fyllningar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel- och bröstpanel, par- och enkel- 
dörrar med fyllningar. Moderniserat kök. 
Lagenhetsstorlekar 1896: 1-3 rok, butik och portvaktsrum på bv. 
Gard: gatsten, asfalt, planteringar och putsat uthus i gulvitt med 
brunt plåttak. 

Byggnadsår (hus II) 1897-98, arkitekt P J Lindblad, byggherre 
Josefina Wallén, byggmästare K Wallkn. 1923 wc planförand- 
ringar. 
Gathus, 5 vån. Gatufasad: gul spritputs. Fönsteromfattningar, pro- 
filerade falt och lister i slätputs ?. Portal med kannelerade pilastrar. 
Gardsfasad: gul slatputs. Rött plåttak. 
Entré (3): glasad port. Svartlvitrutigt marmorgolv. Vaggar med 
strukturtapet i beige. Rött tak. Glasade mellandörrar brunt ådra- 
de. Brunådrade pardörrar med råglasade övre fyllningar. Trapp- 
hus med grå vaggar målade i grov stenimitation. Kalkstenstrappa. 
Besökt Iagenhet bevarar sockelpanel, takrosett, överfönster mot 
kök, delvis moderniserat. 
Lägenhetsstorlekar 1897: 1-2 rok. 
Gard: asfalterad, envånigt sophus. 



Lavetten 16 
S:t Eriksgatan 22-24 
Bostadsfastighet, inventerad 1991. 
Byggnadsår 1983-84, arkitekt FFNS Arkitekter AB, byggherre 
Reinhold Fastighets & Byggnads AB. 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: bv av grov- och släthuggen kalksten, 
darovan grå sprutputs med blå kakelplattor som dekor. Burspråk, 
balkonger med smidesracken. Portalomfattning av kalksten. 
Entré (24): glasad Iattmetallport. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1983: 1-3 rok. Butik, tandvårdscentral och 
korttidshem för landstinget på bv. 

Lavetten 17 
Drottningholmsvagen 9, 11 
Bostadsfastighet, inventerad 1978. 
Byggnadsår 1907, arkitekt H P Olsson (urspr Dorph & Höög), 
byggherre A R Nasenius, byggmästare dito. 1931 bad. 
Gathus (hörnhus), 6 van + vindsvan. Gatufasad: granitsockel, bv av 
kalksten, darovan brun sprutputs. Burspråk. Rundat hörn krönt 
av tornhuv. Portalomfattning av kalksten. Gardsfasad: gul slätputs 
? Svart plattak. 
Entré (1 1): delvis glasad port med skulpterade detaljer. Vitlrödru- 
tigt marmorgolv. Bröstpanel med textilkladda fyllningar, darovan 
brungula vaggar. Stucktaklist. Glasade mellandörrar. Trapphus 
med genombruten trappspindelmur med balusterdockor. Par- och 
enkeldörrar med fyllningar, vissa textilkladda. 
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Takrosett, 
par-, enkel- och skjutdörrar med fyllningar. 
Lagenhetsstorlekar 1907: 1-6 rok, butiker i soutvån. 
Gard: överbyggd, asfalterad. 
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