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Bilaga 1 

BESKRIVNING AV OMRADET MED HJALP AV BILDER 



Maria kyrkas torn är inlagt i blicken frAn Maria Trappgrand. 
Om man jämför med nästa bild som är frAn Bellmansgatan ser man gatubeläggningens bety- 
delse för gaturummet. Storgatstenen äger hög miljökvalitet. 





Bilden visar den del av Brännkyrkagatan som kallas Besvärsbacken. Faltstenen har stor 
betydelse för karaktären och det har även trädet vid backens övre del. Byggnaden till vänster 
ar Stenbocken l .  



Bild fran Bastugatan som visar olika strukturer: fasadmaterial, grönska, sten i gatan samt 
järn i bron till Mariahissen. 
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Kvarteret Trappan äger grönska med träd fran vilka grenar hänger ut över Bastugatan. 
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Hornsgatspuckelns fasadlanga. 



Genom omradets höga läge förnims öppenheten utat vattnen pA manga hall. 



Trappgranderna skar brant upp för berget. PA bilden Maria Trappgrand. 
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Bilden visar bebyggelsen i kvarteret Ugglan Större mot Brännkyrkagatan. De  tre närmaste 
byggnadspartierna har pil 1800-talet erhallit gemensam taklist, men har bjälklagen i olika 
höjder. 
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Pryssgrand med bibehallen 1700-talsform p& bebyggelsen i kvarteret Lappskon Större. 



Pa vissa stallen har omradet i dag mycket lag hygienisk standard. Latrinlangor och köks- 
fönster i Bastugatan 6. 



l Blomfönster mot garden i Lappskon Större nr 4. 



1 Bild fran arbetslivet inom omradet. Gipsmakare i Bastugatan 6. SAdan typ av verksamhet 
skall kunna fortleva inom omradet. 
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B Värdefull kakelugn i lägenhet 1 tr. ned i Pryssgränd 1OA. Lägenheten saknar helt modern 
standard men äger stor trevnad. Moderniseringen far inte spoliera siidana värden. 



Interiör fr8n lägenhet 2 tr. ned i Pryssgränd 10 A. 



Kvarteret Lappskon Större bildar ornrhdets avslutning mot Söder Malarstrand. 



Mariahissen och Laurinska huset markerar bebyggelsens avslutning mot berget västerut. 



Modellfoto fran norr. 




