
Vårdtornet 



Vårdtornet 1 
Parkgatan 2, Polhemsgatan 25,27 
Bostadsfastighet, inventerad 199 1. 
Byggnadsår 1976-84, arkitekt C-E Lund, byggherre HSB, bygg- 
mästare ? 
Gathus (hörnhus), 7 vån + vindsvån. Gatufasad: bv av brun sprit- 
puts, darovan brunrosa spritputs. Vadringsbalkonger med smides- 
racken. Portalomfattning av skiffer. Plåttak. 
Entré (27): port av glas och aluminium. Konststensgolv, vaggar av 
rött tegel. Tak av akustikplattor. Släta metalldörrar med skiffer- 
omfattningar. Glasat mellandörrsparti. Trapphus med konststen- 
strappa, gröna flingmålade vaggar. 
Lägenhetsstorlekar 1976: 2 4  rok. 

Vårdtornet 3 
Parkgatan 4 
Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1898-99, arkitekt J A Vallin, byggherre O W Carlsson, 
byggmästare K Andersson. 1927 bad, wc, cv. 1936 fasadförenkling. 

1 1963 vindsvån. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: sockel av granit, därovan gulbrun 
sprutputs, grå kring fönstren. Burspråk, balkong med dekorativt smi- 
desracke. Gavelröste. Gardsfasad: grågul sprutputs. Svart plåttak. 
Entrélkörport (hus I): delvis glasad port. Golv av cement. Hög 
panel med fyllningar. Faltindelat tak med profilerade lister. Välvd 
nisch (innehöll tidigare skulptur av frihetsgudinnan). Trapphus 
med svartlvitrutigt marmorgolv. Kalkstenstrappa. Skulpterade 
dörromfattningar på nedre vilplanet. Fönster med färgade och 
etsade glas. Profilerade taklister. 
Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Stucktak- 
list, listindelat tak, takrosett. Rund kakelugn med blomdekor. 
Fyllningsdörrar med skulpterade överstycken. Moderniserat kök. 
Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: grågul sprutputs. Svart plåttak. 
Entré: golv och trappa av kalksten. Flingrnålade vaggar i grönt. 
Överklädda dörrar, kälat tak, takrosett, hörnlister. 
Lagenhetsstorlekar 1898: 4 rok samt 6 rok i hus I. Enkelrum och 1 
rok i hus II. 
Gard: asfalterad, parkering under skärmtak. 
Fasaden har sedan inventeringen putsats i rosa. Bv, fönsteromfatt- 
ningar och vånlister i beige puts. 

Polhemsgatan 29, Fleminggatan 5 1 
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1955-67, arkitekt B Hedvall & S Floren, byggherre S 
Floren, byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 7-8 vån. Gatufasad: bv av marmor, darovan 
grågul terrasit. Hörnparti gråputsat. Gardsfasad: grågul sprutputs. 
Grått plåttak. 
Entré (29): golv och trappa av grågrön marmor. Vaggar målade i 
cerise och gult. Fanerdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1975: 1-3 rok samt 5 rok. Bv - 2 tr kontor. 
Gard: under- och överbyggd, asfalterad, lanterniner. 



Vårdtornet 4 
Parkgatan 6 
Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1898-99, arkitekt J A Vallin, byggherre O W Carlsson, 
byggmästare K Andersson. 1968-70 modernisering. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: granitsockel, bv av grå slatputs, 
därovan rött tegel. Vånlister och fönsteromfattningar i grå puts 
och tegel. Gardsfasad: gul sprutputs. Rött plåttak. 
Entré (hus I): glasad port. Svarttvitrutigt marmorgolv med vit fris. 
Slät bröstpanel, enfärgade vaggar. Stucktaklist, takrosett. Hörnlis- 
ter. Trapphus med etsade fönsterglas, fyllningsdörrar. 
Gardshus (hus II), 4 vån. Fasad: gul sprutputs. Rött plåttak. 
Entré (hus II): golv och trappa av kalksten, fyllningsdörrar, hörn- 
lister. 
Inga lägenheter besökta. 
Lägenhetsstorlekar 1898: 2-3 rok i hus I. 1-2 rok i hus II. 
Gard: asfalterad, skjul. 
Takkupor har byggts sedan inventeringen. 

Vårdtornet 5 
Parkgatan 8 
Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1898-99, arkitekt J A Vallin, byggherre C J Tjulin, 
byggmästare K Andersson. 1930 cv, bad, balkonger. 
1936 hiss. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: granitsockel, bv av gråblå målad 
puts, darovan rött tegel med detaljer i gulbrun slatputs. Balkonger 
med smidesräcken. Portalomfattning av granit. Gardsfasad: gul 
sprutputs. Rött plåttak. 
Entré (hus II): glasad port. Golv av grågrön marmor. Gulmarmo- 
rerade väggar. Stucktaklist, fyllningsdörrar, hörnlister. Trapphus 
med kalkstenstrappa, svarthitt marmorgolv, gulbruna fyllnings- 
dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Stucktak- 
lister och takrosetter. Par- och enkeldörrar med fyllningar och 
skulpterade överstycken. Delvis moderniserat kök. 
Gårdshus (hus II), 4 vån. 
Entré (hus II): golv och trappa av kalksten, fyllningsdörrar delvis 
glasade. Kälade tak, hörnlister. 
Besökt Iagenhet bevarar snickerier. 
Lägenhetsstorlekar 1898: 3 4  rok i hus I. 1-2 rok i hus II. 
Gard: asfalterad. Skjul för cyklar. 



Vårdtornet 6 
Parkgatan 10 
Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1899-1900, arkitekt J A Vallin, byggherre O W 
Carlsson, byggmästare K Andersson. 1934 cv. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: bv av gul slatputs, darovan rött 
tegel. Fönsteromfattningar och vånlister i ockra slatputs. Gavel- 
rösten. Gardsfasad: gulgrå sprutputs. Rött plåttak. 
Entrelkörport (hus I): spröjsad port. Kalkstensgolv, vavklädda 
vaggar i grönt, kälat tak. Glasade mellandörrar med fyllningar. 
Trapphus med kalkstenstrappa, stucktaklist, pardörrar med delvis 
glasade fyllningar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, fönster- och bröstpanel. Stuck- 
taklist, takrosett. Serveringsskåp, kök med marmorbank och urspr 
skåp. 
Gardshus (hus II), 4 vån. Fasad: gulgrå sprutputs. Rött plåttak. 
Entre (hus II): golv och trappa av kalksten, enkeldörrar med delvis 
glasade fyllningar, hörnlister. 
Lagenhetsstorlekar 1899: 2 rok samt portvaktsrum på bv i hus 1. 
1-2 rok i hus II. 
Gard: cementerad, träd. 
Bv har målats grå sedan inventeringen. 

Vårdtornet 7 
Parkgatan 12 
Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1899-1900, arkitekt J A Vallin, byggherre O W 
Carlsson, byggmästare K Andersson. 1927 bad, wc. 1967 rivning 
av kakelugnar, fönsterbyte. 
Gathus (hus I), 5 vån + takvån. Gatufasad: bv av rödbrun terrasit, 
darovan grå sprutputs. Balkonger med dekorativa smidesräcken. 
Fönsteröverstycken med reliefdekor. Gavelröste. Portalomfatt- 
ning av granit med skulpterad växtdekor i puts. Gardsfasad: grå 
sprutputs. Svart plåttak. 
Entrelkörport (hus I): port med fyllningar delvis glasade, spröjsat 
överfönster. Cementgolv täckt av kokosmatta. Hög panel med fyll- 
ningar, darovan enfargade väggar. Tak med bjälkar och mönster- 
lagd pärlspånt. Trapphus med gjutjärnstrappa med skulpterat 
räcke. Panelomfattade fyllningsdörrar med dagerfönster på ömse 
sidor, skulpterade dörröverstycken. Stucktaklist. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel- och smygpanel, stucktaklist. Par- 
och enkeldörrar med fyllningar. Skänkkakelugn med reliefdekor, 
rund kakelugn med blå dekor. 
Gardshus (hus II), 4 vån. Fasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré (hus II): golv och trappa av kalksten. Beigemålade vaggar. 
Vinröda fyllningsdörrar. Hörnlister. 
Besökt Iagenhet bevarar sockelpanel, kälade tak, takrosett, fyll- 
ningsdörrar. Moderniserat kök. 
Lägenhetsstorlekar 1899: 5-6 rok i hus I. 1-2 rok i hus II. 
Gard: asfalterad, trad. 
Fasaden (hus I) har slätputsats i beige sedan inventeringen, bv har 
målats i rödbrunt. 



Vårdtornet 8 
Parkgatan 14, Inedalsgatan 2, 2A 
Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1897-98, arkitekt W Lundin, byggherre AB Ekmans- 
ka Arbetarebostaderna, byggmästare W Lundin. 1926 hiss, vind- 
svån. 1934 cv. 1939 fullständig om- och påbyggnad, bad, hissar, 
gårdsunderbyggnad. 
Gathus (hörnhus), 5 vån + takvån. Gatufasad: grågul terrasit. Bal- 
konger med rafflade plåtracken. Takvån ngt indragen med räcke 
langs hela fasaden. Portalomfattning av marmor. Gardsfasad: gul- 
brun sprutputs. Grönt plåttak. 
Entre (14): golv och trappa av grågrön marmor. Vinröda flingmh- 
lade vaggar. Trapphus med flingmålade väggar i ljusgrått, kälade 
tak, fanerade dörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar ingen ursprunglig inredning. 
Lagenhetsstorlekar 1898: 1-3 rok. 
Lagenhetsstorlekar 1939: 1 rum och kokvrå, 1-3 rok. 
Gard: underbyggd, asfalterad. 
Sedan inventeringen har fasaden slätputsats i gulbrunt, fönsterom- 
fattningar i en ngt gråare ton. 

Vårdtornet 9 
Inedalsgatan 4, Fleminggatan 65 
Bostadsfastighet, inventerad 199 1. 
Byggnadsår 1979-81, arkitekt Carl Nyren Arkitektkontor, bygg- 
herre F Ericsson, byggmästare ? 
Gathus (hörnhus), 7 vån + soutvån + takvån. Gatufasad: rött tegel 
med horisontella band och falt på burspråken i betong. 
Entre (4 B): spröjsad port i aluminium. Kalkstensgolv, tegelväggar. 
Trapphus med konststenstrappa och ljusgröna väggar. 
Inga lägenheter ar besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1979: 4-5 rok, de större i etage. 

Vårdtornet 10 
Fleminggatan 63 
Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1896-98, arkitekt W Lundin, byggherre AB Ekmans- 
ka Arbetarebostaderna, byggmästare K Blomdahl. 193940 cv, 
bad, planandring. 
Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: granitsockel, bv av grå kvaderrit- 
sad slätputs, darovan röd spritputs med grå fönsteromfattningar 
och takfris. Gardsfasad: gul sprutputs. Rött plåttak. 
Entré: glasad sekundär port. Golv av konststensrutor i röttlgrått. 
Stucktaklist, hörnlister. Trapphus med kalkstenstrappa, kälade 
tak, Överklädda pardörrar. 
Besökt Iagenhet bevarar sockelpanel, kälade tak, takrosett. 
Brunrosa kakelugn med reliefdekor. Moderniserat kök. 
Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: gul sprutputs. Rött plåttak. 
Entré (hus II): grålrött konststensgolv med svart fris. Kälade tak 
med takrosett. Kalkstenstrappa. överklädda dörrar. Hörnlister. 
Lagenhetsstorlekar 1896: 2 rok i hus I. 1 rok i hus II. 
Gard: cementerad, rabatt. Gulputsad tvättstuga. 



Vårdtornet 11 
Fleminggatan 6 1 
Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1897-98, arkitekt 1) W Lundin 2) A Jansson, byggher- 
re 1) C A Lindberg 2) E Falk, byggmästare C A Johansson. 
Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. Gatufasad: soutvån av granit, där- 
ovan grå spritputs. Vånlist, fris med lekande barn i relief och föns- 
teromfattningar i grå slatputs. Putsad portalomfattning med kar- 
tusch i relief. Gardsfasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré (hus I): delvis glasad port. Svartivitrutigt marmorgolv med 
vit fris. Gröna väggar, övre delen marmorerad. Rikt profilerad 
stucktaklist med konsoler och medaljonger, hörnlister. Trapphus 
med kalkstenstrappa, enkeldörrar med fyllningar och skulpterade 
överstycken. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Runda kakel- 
ugnar med reliefdekor, en vit, en rödbrun. Delvis moderniserat kök. 
Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré (hus II): golv av kalksten och vit marmor. Väggar med mar- 
morerad bröstning i grönt. Stucktaklist, takrosett. Enkeldörrar 
med delvis glasade fyllningar och skulpterat överstycke. Kalkstens- 
trappa. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1897: 1-2 rok. 
Gard: delvis underbyggd, asfalterad. 

Vårdtornet 12 
Fleminggatan 59 
Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1897-98, arkitekt J A Vallin, byggherre O W Carlsson, 
byggmästare K Andersson. 
Gathus (hus II), 5 vån. Gatufasad: bv i grå sprutputs, därovan rött 
tegel. Fönsteromfattningar, på 3:e vån med kolonnetter, vånlist. 
Sekundära takkupor. Portalomfattning i puts med kolonnetter och 
profilerad dekor. Gardsfasad: gul slatputs. Svart plåttak. 
Entré (hus I): delvis glasad port. Golv av svartlvit marmor med vit 
fris. Rikt profilerad stucktaklist, takrosett. Mellandörrar med del- 
vis glasade fyllningar och skulpterade detaljer. Trapphus med 
kalkstenstrappa, fyllningsdörrar, fönster med etsat och färgat glas, 
hörnlister. 
Besökt Iagenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpanel. Stucktaklist, 
takrosett. Skänkkakelugn med reliefdekor. Kök med urspr skåp. 
Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: gul slatputs. Rött plåttak. 
Interiören är inte besökt. 
Lagenhetsstorlekar 1897: 3 4  rok och butiker på bv i hus I. 1-2 rok 
i hus II. 
Gard: asfalterad. 

Vårdtornet 15 
Fleminggatan 57 
Bostadsfastighet, inventerad 1991. 
Byggnadsår 1978, arkitekt Carl Nyrén Arkitektkontor, byggherre 
Fastighets AB Linco, byggmästare ? 
Gathus, 7 vån. Gatufasad: rött tegel, horisontella band och falt på 
burspråken i betong. 
Entré (57): glasad aluminiumdörr. Kalkstensgolv, tegelväggar. 
Trapphus med konststenstrappa, blå väggar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1978: 4-5 rok. 



Vaktaren 

DROTTNINGHOLMSVAGEN 

Nedan: Vaktaren 36. 



Vaktaren 12 
Fridhemsgatan 34, S:t Göransgatan 69 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1936-38, arkitekt B Hedvall, byggherre S Floren, 
byggmästare dito. 
Gathus (hörnhus), 6 vån + takvån. Gatufasad: brun terrasitputs. 
Burspråk, balkonger. Takvåningen rundad kring hörnet. Kera- 
mikplattor kring port och delar av bv. Gardsfasad: gul slatputs. 
Svart plåttak. 
Entré: grönt marmorgolv, väggar målade i rutor, slata dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1936: 1-3 rok. 
Gard: underbyggd, asfalterad. 
Fasaden har sedan inventeringen slätputsats i gult. 

Vaktaren 15 
S:t Eriksgatan 33 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1936-37, arkitekter Giertz & Tesch, byggherre Fastig- 
hetsföreningen No 15 upa, byggmästare P Östlihn. 1976 ombygg- 
nad för bibliotek, kontor och bostäder. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: beige slatputs. Gardsfasad: ljusgul slät- 
puts. Svart plåttak. 
Entré: glasad port. Grönt marmorgolv, slata dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1936: 2 rok. På bv-2:a vån NKI-skolan, trycke- 
ri gårdshuset. 

L 

Vaktaren 16 
S:t Eriksgatan 31 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 193740, arkitekt B Hedvall, byggherre C J Lindell 
Fabriksfastighet, byggmästare T Hellström. 1967 biograf Alcazar 
ombyggd till butik. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: grå terrasitputs. Indraget portparti klätt 
i marmor. Gardsfasad: röd slatputs. Svart plåttak. 
Entre: sekundär port av stal och glas. Marmorgolv, vavklädda väg- 
gar. Trapphus med marmortrappa, gula väggar, slata dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1937: enkelrum, 1-2 rok. 
Gard: asfalterad. 



Vaktaren 17 
S:t Eriksgatan 29 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1936, arkitekt E Wallin, byggherrar Eriksson & 
Wallin, byggmästare dito. 1964 tillbyggnad av kv och bv västerut. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: grön sprutputs. Gardsfasad: bv av pole- 
rad granit, därovan ljusgul slatputs. Skärmtak över bv. Svart plåt- 
tak. 
Entré (29): marmorgolv, gula vaggar med målad faltindelning och 
målad figurativ fris under taket. Grönt tak. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1936: 1-3 rok. 
Gard: belagd med cementplattor. 

Vaktaren 19 
S:t Göransgatan 67 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1921-31, arkitekter I Nyquist, J Ostlihn, byggherre 1) 
I Pettersson 2) E Johansson, byggmästare G Gerlofsen. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv av grå terrasit. Brun slammad puts. 
Vadringsbalkonger med smidesracken. Gardsfasad: gul slammad 
puts. Svart plåttak. 
Entré: glasad ekport. Grönt marmorgolv, vaggar med bröstning av 
gröna keramikplattor. Fyllningsdörrar. 
Besökt lägenhet bevarar fyllningsdörrar, vissa glasade. 
Lägenhetsstorlekar 1929: 1 rok, enkelrum i gårdshuset. 
Gard: planterad med stenlagd gång tili gårdshuset. 

Vaktaren 20 
S:t Göransgatan 65 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1941-43, arkitekt A Frid, byggherre Fastighets AB 
Star upa, byggmästare E Carlsson. 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv av klinker, darovan ljusbrun slatputs. 
Gardsfasad: gul slatputs. Rött plåttak. 
Entré: port av stål och glas. Grönt marmorgolv, mörkbetsade släta 
dörrar. 
Inga lägenheter besökta. 
Lagenhetsstorlekar 1941: 1-2 rok, butiker och portvaktslagenhet 
på bv. 1 rok i gårdshuset. 
Gard: planterad, gång av sandsten. 



Vaktaren 32 
S:t Eriksgatan 35, S:t Göransgatan 63 
Kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1907-10, arkitekt S Kjellberg, byggherre A André, 
byggmästare P Nilsson. 1938 cv. 1944 hiss. 1971 Kontorisering. 
1973 utställningslokal i fd biograf. 
Gathus (hörnhus), 6 vån. Gatufasad: bv av kalksten, darovan gul- 
brun terrasitputs. Burspråk, balkonger med smidesräcken. Rundat 
hörn, gavelröste mot S:t Eriksgatan. Gardsfasad: gul terrasitputs. 
Svart plåttak. 
Entre: vaggar av travertin. Trapphus med vit marmortrappa, fyll- 
ningsdörrar. 
Besökt kontorslokal bevarar snickerier och fyllningsdörrar. 
Lagenhetsstorlekar 1907: 1 rok, 3 rok, 5 rok. 
Gard: asfalterad, lanternin. 

Vaktaren 35 
Drottningholmsvagen 14-22, S:t Eriksgatan 27 
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1969-81, arkitekt Lettströms arkitektkontor, byggher- 
re 1) Konsortiet Vaktaren 2) Nobelstiftelsen, byggmästare ? 
Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: bv i polerad granit, vita betonge- 
lement. Skärmtak över bv. Gardsfasad: gult tegel. Plåttak. 
Interiören är inte besökt. 
Gard: planterad. 

Vaktaren 36 
Fridhemsgatan 24-32 
Bostadsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1968, arkitekt ?, byggherre ?, byggmästare ? 
Gathus, 6 vån. Gatufasad: bv i polerad granit, därovan rött tegel. 
Framskjutande partier med plåtpanel. Vadringsbalkonger. Skarm- 
tak över bv. Gardsfasad: gult tegel. Tak av koppar och papp. 
Entre: vitt marmorgolv och trappa. Flingrnilade väggar. 
Inga lägenheter besökta. 
Gard: överbyggd, plantering, cement. 

Vaktaren 37 
Drottningholmsvagen 24-28, Fridhemsgatan 20-22 
Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1982. 
Byggnadsår 1972, arkitekter T Blomberg & B Westerberg, bygg- 
herre AB Familjebostäder, byggmästare ? 
Gathus (hörnhus), 6-7 vån. Gatufasad: bv i polerad granit, darovan 
brunt tegel. Skärmtak över bv. Bv fasad i hörnet med granit pelare 
framför. Gardsfasad: gult tegel. Koppartak. 
Interiören är inte besökt. 
Lagenhetsstorlekar 1972: 2 4  rok. 
Gard: planterad. 




