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JASMINEN 
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Jasminen 2 
Karlbergsvägen 34, Frejgatan 95,97 

Gustav Vasa skola (fd Adolf Fredriks Södra folkskola), inventerad 
1975,1981-82. 
Byggnadsår 1884-85, arkitekter A & H Kumlien, byggherre Adolf 
Fredriks församling, byggmästare G F O Ståhl. 1935 förenkling av 
fasaden, takkupor. 1951 tandlakarmot och häisovårdsmot i kv. 1960- 
tal teckningssal och skolkök pA vinden ombyggda till klassrum. 
1965-68 hiss. 1973 fasadrenovering. 

Skolbyggnaden (hus I) är en vinkelbyggnad uppförd i 3 vån med in- 
redd vind och kv. Den ursprungliga fasaden (av nyrenässanskarak- 
tär) med kvaderrusticerad bv, övriga van indelade av rusticerade li- 
sener, förändrades i och med renoveringen 1935. Nu är fasaden helt 
slätputsad i grAbeige med släta lisener och gördelgesimser, rundba- 
gefris under takgesimsen. Av den tidigare kraftigt markerade pom- 
len, placerad i det avfasade hörnet, finns inget kvar. 

Det centrala trapphuset, i byggnadens vinkel, har kalkstensgolv och 
dubbla trapplopp. Kannelerade pelare och balusterracke i trä är mar- 
morerade i gragrönt och brunt, liksom bröstpaneler pA vilplanen. Vis- 
sadörrar är omgivna av figurativamalningar. Komdorernaoch klass- 
rummen, med ursprunglig bröstpanel, är enklare utförda. 

När skolan byggdes fanns i kv 6 pannrum och 4 slöjdsalar. I bv lag 
6 klassrum, expedition och tvA personallägenheter (för lärare resp. 
vaktmästare). Övriga van hade 9 klassrum vardera och en större sal - 
en rit- resp samlingssal. Vinden endast delsvis inredd. 

Gymnastikbyggnaden (hus II) pA gården, i gråbeige puts,uppfördes 
samtidigt som skolhuset, med samma nyrenässanskaraktär. Genom 
en pilbyggnad med 1 vAn (i samma stil som det ursprungliga huset) 
innehaller huset 2 gymnastiksalar samt omklädningsrum. 1 en sepa- 
rat byggnad intill lag 11 klosetter för pojkar och 11 för flickor samt - - 
4 för lärare resp lärarinnor. 

Skolgarden är asfalterad med parkering mot Frejgatan. Träd och 
blomlAdor.En I-vån glasad tillbyggnad är 1988 under uppförande pa 
gården. 

Jasminen 4 
Frejgatan 93, Dalagatan 27 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1903-04, arkitekter Dorph & Höög, byggherreochbygg- 
mästare J O Johansson. Hiss 1946. 1947 vindsinredning till viss del. 
Fasadrenovering 1973. 

Gathus (hörnhus), S van + soutvån. Gatuhsad: brun sprulputs ovan 
grA kalkstenssockel. Putsdekor i relief pA 4 u, kalkstensportaler (27 
med skulpterad dekor), i övrigt förenklad fasad. Burspråk med smil 
överbyggnader, blapa detrundade hbrnet. Starkt utskjutande taklist. 
Gardsfasad: ockra siätputs. Svart plattak. 

Entré (27): i tva plan med trappa och golv av vit marmor, svarvat 
trappräcke. List i dörrhöjd och därovan stuckdekorerade vaggar och 
tak i vitt och ljusblatt. Trapphus med kalkslenstrappa. PA trapplanen 
rutlagda marmorgolv i svartlvitt, Made tak med mittrosetter och 
konsoler i stuck. Överklädda pardörrar med malad maghognyadring. 



Besökta Iagenheter bevarar ursprungliga snickerier såsom bröst-, 
smyg- och sockelpaneler. Takstuckatur samt kakelugnar av olika 
slag. Ursprungligt skafferi. 
Lägenhetsstorlekar 1904: rum med kakelugnsspis, 1-4 rok samt bu- 
tik. 

Gard: asfalterad. 
Fasaden har sedan inventeringen avfärgats i beige. 

Jasminen 6 
Dalagatan 21, Karlbergsvägen 32 A, B 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1885-88, arkitekt A G Forsberg, bygghenar och bygg- 
mästare 1) A P Sundgren 2) C J Linderholm. Nytt taklag efter brand 
19 14.1929 ombyggnad av kök samt wc, &efter smärre förandring- 
ar. 

Gathus (hörnhus), 5 van + soutvån. Gatufasad: soutvAn och bv i 
ljusgrå, diirovan ljust beige slätputs. Ursprunglig rikt profilerad puts- 
dekor: rusticenng, fönsteromfattningar av varierande slag, kraftigt 
listverk etc. Rusticerad portal. PA det avfasade hörnet baikonger med 
smidesracken. Körport. Gardsfasad: grå sltitputs. Plattak. 

Entré (32 B): ursprunglig glasad och skulpterad port med lejonmas- 
ker i plAt. Rutlagt konststensgolv i rötilvitt, trappa av samma materi- 
al. Hög bröstpanel med fyllningar, därovan putsade gördelbagar i 
gdnoch vitmålat kryssvalvt tak. Kalkstenstrappa. PA trapplanen golv 
som i entrén, grilmålade väggar och snickerier, överkltidda dörrar och 
tak med profilerade lister. 

Entré (32 A): liknar (32 B) - pA trapplanen dock mönstrade konst- 
stensgolv, kraftigt profilerade taklister samt helfranska pardörrar 
med skulpterade överstycken. 

Körport (21): har rikt skulpterade portar mot saval gata som gård. 

Besökta Iagenheter bevarar ursprungliga fyllningsdörrar, sockelpa- 
neler, profilerade taklister mm. 

Lägenhetsstorlekar 1888: i soutvån butikslokaler, i övrigt ett enkel- 
rum samt lgh om 1-4 rok. 

Gard: betongbelagd, litet putsat uthus. 

Jasminen 9 
Dalagatan 25 

Bostadsfastighet, inventerad 1974. 
Byggnadsår 1882, arkitekt J A Wallin, byggherre Bostadsföreningen 
Carlbergs allé, byggmästare J A Håkansson. 1909-10 genomgripan- 
de om-, till- och pabyggnad varvid byggnaden erhöll sin nuvarande 
karaktär (arkitekt A Göransson, byggherre och byggmästare A 
Andersson). 1973 fasadrenovering/f&irenkling 1973. 



Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: rusticerad bv i brunbeige, darovan 
beige slatputs. Mellan 3 och 4 tr växtomerad putsdekor i relief. 
Putsportal med dekor i form av rosor. Fasaden är samkomponerad 
med grannfastigheten, Jasminen 10. Gårdsfasad: beige slatputs. 
Svart plattak. 

Entré: konststensgolv, sekundärmalade vaggar i gult samt enkel 
stucktaklist. Glasade mellandörrar. I trapphuset kalkstenstrappa, 
vaggar som i entrén samt fargade fönster med stiliserad dekor. 
Trapplan med golv (med stiliserad bladdekor), väggar och tak som i 
enirén, glasade pardörrar. 

Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: beige slatputs. Svart plattak. 

Inga lagenheter besökta. 

Lägenhetsstorlekar 1910: i gathuset 3 rok, i gårdshuset 1-2 rok. 

Gård: asfalterad och cementerad. 

Sedan inventeringen har fasaden renoverats: bv i grå slatputs, där- 
ovan i ljusbrun spritputs med beigefargade fönsteromfattningar i slät- 
puts. Putsfrisen är borta. 

Jasminen 10 
Dalagatan 23 

Bostadsfastighet, inventerad 1974. 
Byggnadsår 1882, arkitekt och byggmästare J A Wallin, byggherre 
Bostadsföreningen Carlbergs allé. 1907- 10 genomgripande om-, till- 
och pabyggnad varvid byggnaden erhöil sin nuvarande karaktär (ar- 
kitekt A Göransson, byggherre och byggmästare A Andersson). 
Fasadrenoveringlförenkling. 1973. 

Gathus (hus I), 6 van. Gatufasad: rusticerad bv i bmnbeige, därovan 
beige slatputs. Putsportal med dekor i form av rosor. Fasaden är sam- 
komponerad med grannfastigheten, Jasminen 9. Gårdsfasad: gul 
slätputs. Svart plattak. 

Entré: konststensgolv, grönmalade väggar och enkel stucktaklist. 
Glasade meliandörrar. Trapphus med kalkstenstrappa, gulmålade 
vaggar med stiliserad schablonbård vid taket och Wgade fönster med 
stiliserad dekor. Pil trapplanen golv med bladdekor, tak som i entrén, 
golv som i uapphuset. Glasade pardörrar. 

Besökt lägenhet bevarar kakelugnar av olika slag, ursprungliga snic- 
kerier sasom sockel- och smygpaneler samt fyllningsdörrar. Stuck- 
taklister. Ursprungliga Skap i serveringsrum och kök, det senare med 
vedspis och jungfrualkov. 

Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasad: gul slatputs. Svart plattak. 

Lägenhetsstorlekar 1910: i gathuset 3 rok, i gårdshuset 1-2 rok. 

l Gård: asfalterad. Cykelskjul. 

Fasaden renoverad pa samma sätt som Jasminen 9. 



KAMELIAN 

Kame l i a n  10, i n t e r i ö r  med kake lugn.  

Kvarteret  Kamelian och Gastr ikegatan norru t .  Foto K S a l i n  1890-talet .  



Kamelian 1 
Odengatan 92, Sigtunagatan 1 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1897-1898, arkitekter F Falkenberg och S Kjellberg 
(andr fasad- och planritn), byggherrar 1) AB Bergianska Tradgården 
2) A E Rödin, byggmastare 1) H Kinberg 2) A Edengren. 1921 ändr 
i bv. Omfattande ombyggnad 1936: gårdsöverbyggnad, ändr bv och 
portaler, cv och hiss. 1949 ändr i bv och fasad, 1955 ny skorsten där- 
efter div smärre förändr. 1959 renovering av gatufasad med ändr av 
fönsteromfattningar mm. 

Gathus (hörnhus), 5 van. Gatufasad: präglad av ombyggnaden 1936 
med grå marmorplattor pA bv därovan förenklad fasad i gul terrasit- 
puts. Mot Odengatan balkonger i svart smide. Gardsfasad: ockra 
slätputs. Svart piåttak. 

Entré (1): port och mellandörrsparti i rostfritt stAl från 1936. Golv, 
fotlist och omfattning kring radiator i grA marmor. Vaggar gulmar- 
morerade, bArd i rött och grAtt. TvA sepiafargade landskapsbilder: 
Ekotemplet och Koppariiiltet pA Haga. Kalat tak med malningar. 
Trapphus har golv som entré, släta vaggar, blA kalade tak med enk- 
lare dekor. Vilplansdöm i ek. 

Entré (92): som (1) men annorlunda dekor. 

Besökt lägenhet bevarar fotlist, kalat tak och mittrosett. Fyllnings- 
dörrar. Ursprunglig skapinredning i serveringsgang, delvis modemi- 
serat kök. 

Lägenhetsstorlekar 1898: 1-3 rok samt 3-4 rok +jungfrukammare 
resp alkov. Butiker i bv. 

Gård: överbyggd, asfalterad med lanternin. 

Kamelian 2 
Odengatan 94 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1897-98, arkitekt F Falkenberg, byggherrar 1) AB Ber- 
gianska Tradgarden gm H Kinberg 2) J Blomdahl, byggmästare K 
Blomdahl. Div smärre ändr i bv butiker bl a inredning av bageri 1915. 
1936 wc i flygeln, 1939 pannrum, badrum och tvättstuga i kv. 1961- 
64 fasadrenovering. 

Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: bv i konststen med terrakottaf&- 
gad, förenklad, sprutputsfasad darovan. Vissa fönsteromfattningar är 
markerade i slätputs. Risalit krönt av ett torn. Gårdsfasad: gul slät- 
puts. g ött piattak. 

Entré: sekundär port. Golv av röda och grå konststensplattor med 
mörkgrå fris. Ursprunglig panel överspikad. Vaggar i grkmdig ma- 
skinstänkmAlning. Profilerad taklist och mittrosett. Trapphus med 
golv och tak som enh-6. Kalkstenstrappa. Armatur pA trapplanen i 
jmsmide. Overspikade pardörrar. Dagerfönster. 

Besökt lägenhet bevarar sockel-, bröst- och smygpaneler, taklister 
och takrosetter. Delvis bevarad skapinredning i köket. 

Gårdsflygel (hus II), 4-5 vån. Fasad: gul slatputs. Rött plattak. 

Entré: golv av svarta och gr& konststensplattor, svart fris, kalkstens- 
trappa, överspikade dörrar, Made tak. 

Besökt lägenhet har sockel-, bröst- och smygpanel, profilerad tak- 
list och takrosett samt fyllningsdörrar. Moderniserat kök. 



Lagenhetsstorlekar 1898: 1-3 rok. 

Gard: asfalterad. 

Kamelian 3 
Odengatan 96 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1897-98, arkitekt J Johansson, byggherre AB Bergian- 
skaTrädgår&n gm P Herzog, byggmästare J Johansson. 1900 fasad- 
hdring pga butiker. 1937 hiss, 1951-53 cv och 1960 wc, bad och fa- 
sadandr. 

Gathus (hus I), 5 van. Gatufasad: bv i grå konststen darovan för- 
enklad fasad i brun sprutputs med grå fönsteromfattningar. Balkon- 
ger i svart smide. Gardsfasad: uppgift saknas. Rött plattak. 

Entré: ny port. Gdtt konststensgolv med ljusare fris. Bröstpanel med 
fyllningar. Vaggfält med piklstavslist. Konsoltaklist och mittrosett. 
Trapphus med golv som entré. Kalkstensirappa. Ursprungliga dörr- 
foder och överstycken, profilerad taklist. Nya dörrar. 

Besökt Iagenhet bevarar fot- och taklist (av olika typ) och takrosett. 
Nya dörrar. Moderniserat kök. 

Lagenhetsstorlekar 1898: 3 rok i gathuset, 1 rok i flygeln. Butik i 
gathusets bv. 

Gard: asfalterad. 

Sedan inventeringen 1975 har en port i lattmetall satts in. 

Kamelian 4 
Odengatan 98, GBtrikcgatan 2 

Bostridsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1890-92, arkitekt A G Forsberg, byggherrar 1) C A 
Ljungberg 2) A G Nordvall, byggmastare C A Ljungberg. 1902 och 
19 1 1 &dr av butik, fasad och fönster. 19 13- 14 viss om- och pabygg- 
nad. 1939 hdr i butik, pannrum och ny skorsten. 

Gathus (hörnhus), 5 vån + vindsvan. Gatufasad: bv i grA slatputs 
med förenklad fasad i gråbrun sprutputs med vita omfattningar. 
Gardsfasad: ljusbrun sprutputs. Rött tegeltak. 

Entré (2): ursprunglig port med överfönster. Diagonalrutat marmor- 
golv i svarvvitt med vit fris. Bröstpanel med fyllningar. Profilerad 
taklist med konsoler och takrosett. Mellandöm med slipat glas. 
Kalkstenstrappor. I trapphuset golv, vaggar och tak som entré. Tak- 
list med akantusmotiv. Trappfönster med jugendmålning i flerfargat 
råglas. Enkel- och prdörrar med fyiining (delvis med glas) och 
skulpterade överstycken. 

Entré (98): som (2) förutom att panelen i entrén är marmorerad. 

Besökt Iagenhet bevarar fotlister, smygpanel och kälade tak samt 
kakelugnar: 2 vita runda, varav en med pastelldekor, samt en vit 
skankkakelugn. Delvis moderniserat kök. 

Lagenhetsstorlekar 1892: 1-3 rok. 

Gard: asfalterad och delvis planterad. 

Sedan 1975 har fasaden omputsats och ar nu utförd i ljust gul-rosa 
slatputs med ritsad dekor. 



Kamelian 5 
Gästrikegatan 4 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1895-97, arkitekter C H och H Hallström, byggherre 
Sophie Hallström, byggmastare C H Hallström. 1953 pannrum och 
pannskorsten. 

Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: sockel i natursten, nagot förenk- 
lad fasad i gulbrun spritputs med balkong i svart smide. Gardsfasad: 
gra sprutputs. Rött plåttak. 

Entré: svart och beige diagonalrutat konststensgolv med fiis. Fotlist 
och profilerad taklist. Ekadrade fyllningsdörrar. I trapphuset 
svart/vitrutigt marmorgolv med vit fris. Vaggar med slät malning. 
Kalkstenstrappa. Enkel- och pardörrar med fyllningar, delvis glasa- 
de. 

Besökt lägenhet bevarar faltindelade hallvaggar, ursprunglig köks- 
inredning samt enkel- och pardönar med fyllningar. Taklist och tak- 
rosett. 

Gardshus (hus II), 4 vån. Fasad: grå sprutputs. Rött plattak. 

Entré: svart/vitrutigt marmorgolv med vit fris, fotlist och ekådrade 
fyllningsdörrar. Kälat tak och takrosett. 

Besökt lägenhet har sockelpanel, kälat tak och vissa överspikade 
dörrar. Köket delvis moderniserat. 

Lägenhetsstorlekar 1897: 1 rum med kakelugnsspis, 1,3 och 4 rok 
i gathuset, 1-2 rok i gårdshuset. Butiker i gathusets bv. 

Gard: delvis underbyggd och asfalterad gård. Skjul i gul pärlspånt 
med rött plattak. Overbyggd, asfalterad bakgård med glasbetongru- 
tor. Skjul i gul sprutputs med rött plåttak. 

Sedan inventeringen har fasaden renoverats och är nu terrakottaf&- 
gad med grå omfattningar. Porten har ersatts av en lilttmetallport. 

Kamelian 6 
Gästrikegatan 6 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1895-96, arkitekt J Johansson, byggherre P Herzog, 
byggmästare J Johansson. 1944 omfattande modernisering av fastig- 
heten bl a uppdelning av lgh, cv, wc, kök. Tvattstuga och bad inreds 
i Ularen. 

Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: ursprunglig med kvaderrustice- 
rad bv i grå sprit- och slatputs, därovan rött fasadtegel med dekor i 
gul slatputs. Frontoner. Gardsfasad: ockrafargad slätputs. Rött plat- 
tak. 

Entré: port tro1 från omb 1944. Gragrönt marmorgolv, sliita vaggar 
och tak. Trapuhus som entré med slata ekdörrar pa bv. Vitt marmor- 
golv, bruna enkel- och pardörrar med fyllningar samt överfönster och 
hörnlister pa trapplanen. Kalkstensirappor. 

Besökt lägenhet bevarar sockel-, smyg- och bröstpaneler, kälade tak 
och takrosetter, pardörrar med fyllningar. Vit skänkkakelugn, relief- 
dekorerad med pastell pil krön och simser. Kök delvis moderniserat. 



Gårdshus (hus II), 4 van. Fasad: ockrakgad slätputs. Rött plattak. 

Entré: mönsterlagt golv med röda kalkstens- och vita marmorplat- 
tor samt grå kalkstensfris. Fotlist, grönmarmorerade fyllningsdörrar 
med överfönster. Takrosetter. Kalkstenstrappa. PA irapplanen golv 
av svart och beige konststen. 

Besökt lägenhet har sockellist, smyg- och bröstpanel, ursprungliga 
skap och dörrar i hall. Takrosett. Rund kakelugn. Moderniserat kök. 

Lägenhetsstorlekar 1896: 1 rok, 3 rok samt 3 rok + jungfnikamma- 
re i gathuset, 1-2 rok i gårdshuset. Butik i gathusets bv. Efter omb 
1944: 1 rum, 1-2 rok. Butiker i bv. 

Gård: betong. Delvis underbyggd och asfalterad bakgård. 

Kamelian 7 
Giktrikegatan 8 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. ! ! 
Byggnadsår 1903, arkitekter 1) J Vallin (förslag) 2) H Kinberg, bygg- 
herrar 1) AB Bergianska Trädgården (1902) 2) B Gustafsson (1903). 
byggmästare B Gustafsson. 1926 ändr i butik, 1932 pannrum, 1953 
omb av entre. 

Gathus (hus I), 5 van. Gatufasad: sockel i grå granit och grovhug- 
gen sandsten. Förenklad fasad i brun sprutputs med balkong i svart 
smide. Fd körport med granitportal. Gårdsfasad: grågul sprutputs. 

Entré: ursprungliga portar mot gata och gård. Golv och fotlist i gra . 
marmor. Släta väggar och tak. Trapphus som entre med brunådrade 
fyllningsdörrar varav flera med glas. Kalkstenstrappor. SvartJvitru- 
tiga marmorgolv pA trapplan. 

Besökt lägenhet bevarar fotlist, bröst- och smygpanel, serve- 
ringsgång med skåp. Stucktaklister med olika motiv och takrosetter. 
Delvis moderniserat kök. Vissa lägenheter i fastigheten har kvar ka- 
kelugnar. 

Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: ockrakgad slätputs. 

Entré: ursprunglig port. Vitt och svart marmorgolv. Kvadermalning 
kring port och som sockel. Fotlist. Kalkstenstrappa. Overspikade 
mellandörrar som brunadrats liksom lägenhetsdörrar. Vaggar och tak 
målade i falt. 

Besökt lägenhet har sockelpanel, fyllningsdörrar.Tak1ist i jugendstil 
med näckrosor och dito takrosett. Delvis bevarade snickerier i köket. m 

Lägenhetsstorlekar 1903: butik, 1 rum, 2-3 rok i gathuset, 1-2 rok i 
gårdshuset. 

Gård: grus, konststensgangar samt betong intill huset, delvis plante- 
rad. Kalkstensplattor och gräs samt träd pA bakgården. 



Kamelian 10 
Gästrikegatan 14 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1898-1900, arkitekt G A Fristedt, byggherre S Jehander, 
byggmästare G A Fristedt. 1937 hiss, 1949 fönsterbyte, tvättstuga, 
pannrum. Bad i gathusets lgh, bad i gårdshusets kv. 1960 underbygg- 

l 
nad av bakgården för verkstad och kontor. 

Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: förenklad med bv i grA sprutputs 
darovan ockrafdrgad sprutputs över tidigare sprit- och slatputsdekor. 

11 Gardsfasad: gul sprutputs. Rott plåttak. 

lP Entré: port tro1 insatt vid omb 1949. Diagonalrutat kallrstensgolv i 
rött och grått med grå fris. Björkadrade snickerier (överspikade dör- : 11 rar), suta vaggar och tak. I trapphus svdvi t t  diagonalrutat marmor- 
golv. Fotlist och profilerad taklist, takrosett samt slam fan6rdörrar. 
Kaikstenstrappa. 

Besökta lägenheter bevarar till en del enkel- och pardörrar, fotlister, 
profilerade taklister resp made tak och takrosetter. Vit skank- 
kakelugn med gula reliefer. 

l Gardshus (hus II), 4 vån. Fasad: gul sprutputs. Rött plåttak. 

Entré: ny port, golv som gathuset, fotlist, siäta vagg& och tak, ur- 
sprungliga foder men överspikade dörrar. Kalkstenstrappor. Trap- 
plan med rutiga marmorgolv i svardvitt med vit fris. 

Besökt lägenhet har fotlist, kälat tak, takrosett och fyllningsdörrar. 
Moderniserat kök. 

I 

Lägenhetsstorlekar 1900: 1 rum, 3 rok i gathuset, 1-2 rok i gMs- 
huset. 

Gard: gangar av konststen samt planteringar. Underbyggd och as- 
falterad bakgård med glasbetongrutor. 

Kamelian 11 
GBtrikegatan 16 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1900-01, arkitekter Dorph & Höög, byggherrar F K An- 
dersson, och W Oberg, byggmästare FK Andersson. 1939 hiss, pann- 
rum samt tvättstuga i gårdshus. 1947 än& av port samt installation 
av badrum i flera lgh. 1958 &dr i bv och butik. 

Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: samkomponerad med Kamelian 
12. Granitsockel och därovan brun sprutputs. Bv bandrusticerad lik- 
som lisenerna. Indragen portal med putsad dekor. Gardsfasad: ljus- 
ochafargad slatputs. Svart plattak. 

Entré: port från 1947 med överfönster. LjusgrWgrönt marmorgolv 
med fotlist. Profilerad taklist. Slät malning p i  väggar och tak. Ekåd- 
rade fyllningsdörrar. Kalkstenstrappa och välvda trapphusfönster. PA 
mpplan svardvitrutat golv samt pardörrar i gulbrunt, profilerad tak- 
list och takrosett. 

Besökt lägenhet har ursprunglig snickeriinredning med fotlist resp 
sockelpanel, fältindelade väggar, kälade tak eller stucktaklister med 
olika motiv, takrosetter. Helfranska pardörrar. Kök med ursprunglig 
skåpinredning. Rund vit kakelugn med profilerad sims och krön med 
bemalning i pastell samt beige reliefdekorerad skankkakelugn. 



Gardshus (hus II), 4 vån. Fasad: ljusoclaafargad slatputs. Rödock- 
rakgad slatputs mot bakgård. Svart plåttak. 

EntrC: svadvitt diagonalnitat marmorgolv med fotlist, svarvade 
hömlister och enkla gulbruna fyllningsdöm. Taklist och takrosett. 
Kalkstenstrappa. 

Lagenhetsstorlekar 1901: 1 rum, 3 rok i gathuset, 1-2 rok i gårds- 
huset. 

Gard: gemensam för Kamelian 11 och 12. Ghgar av ölandskalks- 
ten samt planteringar. Asfalterad bakgård. 

Kamelian 12 
GLlstrikegatan 18 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1900-01, arkitekter Dorph & Höög, byggherrar F K An- 
dersson och W Oberg, byggmastare F K Andersson. 1939 hiss, pann- 
skorsten och inredning av dusch och bad i gathuset. 1948-49 &dr av 
port och byte av fönster. 

Gatu- och gårdsfasader liksom entr6er i gatu- och gårdshus som Ka- 
melian l l. 

Besökt lägenhet i gathuset bevarar sockelpanel resp fotlist, taklist 
och takrosetter. Reliefdekorerad skankkakelugn. 

Besökt lägenhet i gardshuset har sockel- och smygpanel, stucktak- 
lister av olika typ och ckosett. Moderniserat kök och bad i kallaren. 

Lagenhetsstorlekar 1901: 1 rum, 3 rok i gathuset, 1-2 rok i gårds- 
huset. 

Gard: gemensam för Kamelian 11 och 12. 

Kamelian 13 
Gbhikegatan 20 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1902104, arkitekter A Forsberg (fasadritningar), J 
Svensson, byggherre P Henog, byggmastare A Edengren. 1929 
pannrum, 1935 bad i kv. 

Gathus, 5 van. Gatufasad: sockel av råhuggen sandsten &ovan ur- 
sprunglig fasad i rödgul slatputs med bandrusticerad bv. Sidorisali- 
ter med gaveldekor. Putsdekor i jugendstil runt portalen. Smidesjam 
under burspråken. Gardsfasad: bv och dekor pA 1 tr i spritputs d&- 
ovan ockrakgad slatputs. Svart plattak. 

EntrC: ursprunglig port med spröjsat överfönster. Spröjsat och skulp 
terat mellandörrsparti. Svartlvitt diagonalrutat marmorgolv med vit 
fris, sockelpanel i grönmarmorerade putskvadrar. Hög överspikad 
mahognyadrad panel. Halkalslist och takrosett. Konststenstrappa. 
Profilerade taklister med konsoler på trapplanen. Rödbrunadrade en- 
kel- och pardörrar med fyllningar. 

Besökt lägenhet bevarar sockel- och smygpaneler, taklister och tak- 
rosetter. Moderniserat k6k. 

Lagenhetsstorlekar 1904: 1-4 rok. 

Gard: underbyggd, asfalterad med flera ljuslanteminer. Uthus i 
p&lspAnt med plattak. 



Kamelian 14 
Karlbergsvagen 37 A, B, Gastrikegatan 22 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1897-99, arkitekt C Flyct, byggherrar 1) AB Bergianska 
Tradgården 2) A Erlandsson, byggmastare C Fiyct. Fastigheten har 
genomgatt ett flertal ombyggnader bl a 1920-22 ny fasad, 1930 cv, 
1948 3 hissar, 1954 grundförstarkning för T-banan, 1959 dusch och 
1963 bad. 

Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: fick sitt nuvarande utseende 
vid ombyggnaden 1920. GrA bv och därovan ljusbrun sprutputs. Por- 
taler med putsdekor. Gardsfasad: gråbeige sprutputs. Grått plåttak. 

Entré (37 A): ursprunglig port. Svadvitt diagonahtat marmorgolv, 

,A - i + l  - .- fotlist, vaggar med slat malning. Profilerad taklist och takrosett. 
Grönmarmorerad öppning med svarvade hörnlister mot trapphuset. 

< -  - I trapphus golv som entré. Kaikstenstrappor. Brunadrade enkel- och 

g ;i LA 
< pardörrar pil trapplanen. Profilerad taklist och takrosett. - 

Besökt lägenhet bevarar ursprungliga snickerier som sockel- och 
smygpanel, halvfranska pardörrar. Profilerade taklister och mittro- 
sett. Moderniserat kök. 

Lägenhetsstorlekar 1899: 1-3 rok. 

Gard: asfalterad. Uthus i ljusgul piidspånt med plattak. 

Kamelian 15 
Karlbergsvagen 35 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1900-03, arkitekter 1) J A Vallin 2) A Siösteen, bygg- 
herrar 1) C Felienius 2) J A Lindqvist, byggmastare 1) A Siösteen 2) 
A Borg. 195 1 cv, hiss, sopnedkast, bad, kopplade fönsterbagar. 

Gathus (hus I), 5 van. Gatufasad: förenklad bv i riven grå puts och 
&ovan gulbrun siätputs, delvis bandrusticerad. Sekundärportal med 
granitomfattning. Gardsfasad: beige siätputs. Svart plattak. 

Entré: ny port med överljus. Golv och trappa i grågrön marmor, sla- 
ta enfargade vaggar och tak, dörrar i fanbr. Marmortrappa i gragrönt 
samt 2 spröjsade fönster i trapphuset. PA trapplanen överspikade enk- 
eldörrar med björkådring. 

Besökt lägenhet bevarar ingen ursprunglig inredning. 

Flygelbyggnad (hus II), 4 vån. Fasad: beige siätputs. Svart plattak. 

Entré: golv i kalksten, slam vaggar och tak, ursprungliga björkådra- 
de enkla fyllningsdörrar. Kalkstenstrappa. 

Besökt lägenhet har enkeldörrar med halvfransk fyllning, profilerad 
fotlist. Moderniserat kök. 

Flygelbyggnad (hus III), 5 van. Fasad: beige slatputs. Svart plattak. 

Entré: golv i kalksten, slata tvafargade vaggar och tak, ursprungliga 
björkådrade enkla fyllningsdörrar. Kalkstensmppa. 

Lagenhetsstorlekar 1903: 1 rum, 2-3 rok i gathus, 1-2 rok i gårds- 
flygel II samt 1 rok i gårdsflygel III. 

Gard: täckt med storgatsten, blomlada. 



Kamelian 16 
Karlbergsvagen 33 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1900-02, arkitekt O Jansson, byggherrar 1) C Fellenius 
2) R Gustafsson, byggmastare S Cedergren. 1910 balkong, 1939 cv. 

Gathus (hus l), 5 vån. Gatufasad: ursprunglig med bandrusticerad 
bv och van 1 a i gul slatputs, darovan brun spritputs med dekorativa 
falt och omfattningar i gul slatputs. Körport. Gardsfasad: gul sprut- 
puts. Rött plåttak. 

Entrdkörport ursprunglig port. Korport med cementgolv och m- 
sonilinkladda vaggar. RCld/vimitigt keramikgolv med mtinsteriagd 
bard, sldta enfargade vaggar samt glzat meilandtlrrsparti i mpphus. 
Kalkstensirappa. Trapplan med mahognyadrade enkel- och pardör- 
rar med fyllnings, profilerad taklist och slatt lak. 

Besökt lägenhet bevarar endast en profilerad taklist sedan byggnads- 
tiden. 

Gardsflygel (hus II), 4 v h .  Fasad: gul sprutputs. Rött plåttak. 

Gardsflygel (hus III), 5 vån. Fasad: gul sprutputs. Rött plattak. 

Entré (hus II & III): röavifrutigt keramikgolv med mönsterlagd 
bård, slata grA väggar avdelade av smal grå bård darovan ljust beige. 
Profderad taklist, vitt tak, ursprungliga enkeldörrar med fyllning. 
Kalkstenstrappa. 

Besökt lägenhet har profilerad fotlist resp taklist, överspikade ur- 
sprungliga enkeldörrar. 

Lägenhetsstorlekar 1902: 1 rum, 2-3 rok i gathuset, 1-2 rok i gards- 
flygel II samt 1-2 rok i gårdsflygel III. 

Gård: cementerad med vårdtriid. 

Sedan inventeringen har fasaderi renoverats och är nu genomgaende 
gulbeige. Porten är utbytt till en lattrnetallport. 

Kamelian 17 
Karlbergsvagen 3 1, Sigtunagatan 19 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1899- 1900, arkitekt R Arborelius, byggherrar 1) P Wen- 
delius 2) J A Johansson, byggmästare 1) A Berglund 2) B P Dahlbeck. 
1900 hembageri i bv. 1938 cv, bad i 4-rummarna. 

Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: förenklad, sockel i grå band- 
rusticerad slatputs diirovan brun sprutputs. Bandrusticenng bv och 
van 1 tr. Gardsfasad: gul kvastad puts. Svart plittak. 

Entré (31): ursprunglig port med överfönster. SvartJvitrutigt mar- 
morgolv med vit fris. Fotlist, slata vaggar, profilerad taklist, slatt tak. 
Glasat mellandörrsparti. Glasade, björkådrade enkel- och pardörrar 
med överstycken och fyllningar. Kalkstenstrappa. Trapplan som ent- 
r6 samt dagerfönster med malning i grått. 

Entré (19): svartJvitrutigt marmorgolv med vit fris, fotlist, slata en- 
fargade väggar, välvd taklist med stuckdekor, slata vaggar och tak, 
takrosett, glasade björkådrade mellandörrar. Kalkstenstrappa. Enk- ,,;;, W . . - ? Y J ~ * O : >  ', 
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Besökt lägenhet bevarar ursprunglig inredning som hög profilerad 
fotlist, profilerad taklist med olika motiv, takrosetter, halvfranska 
pardörrar med smygpanel. Serveringsgång med skankskAp. Skänk- 
kakelugn med crernefargade reliefplattor och dekor i guld och pas- 
tell. Jungfrukammare inredd till badrum. 

Lagenhetsstorlekar 1900: 1-3 rok, samt 3-4 rok + jungfrukarnma- 
re. 

Gard: cementplattor, smA träd. 

Sedan inventeringen har fasaden renoverats och är numera i sin hel- 
het hållen i gravit slatputs. 

Kamelian 20 
Sigtunagatan 13 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1898-1901, arkitekt K Andersson, byggherrar 1) AB 
Bergianska Trädgården 2) J A Andersson & C J Svensson, byggmäs- 
tare 1) K Andersson 2) C J Svensson. 1960 fasadrenovering. 

Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: förenklad med brun spritputsad 
bv och gul sprutputs &ovan. Körport. Gardsfasad: gul sprutputs. 
Rött plåttak. 

Entrélkörport: ursprunglig port med spröjsat överfönster. Cement- 
golv, marmorerad bdstning daröver slata enfargade väggar och tak i 
körporten. Glasade mellandörrar. Kalkstenstrappa. PA @applanen vitt 
marmorgolv med svart bård och vit fris, enfiirgade vaggar och tak, 
profilerad taklist, pardörrar med helfransk fyllning, boaserade väg- 
gar och dagerfönster i träådrad malning. 

Besökt lägenhet har kvar ursprunglig snickeriinredning med fotlist, 
smygpanel, skankskap i serveringsgång. Profilerade taklister, takro- 
sett. Halvfranska pardörrar. Vit skankkakelugn med dekor i pastell 
och guld samt 2 runda vita kakelugnar varav en med polykrom de- 
kor. 

Gardshus (hus II), 4 vån. Fasad: gul sprutputs. Rött plattak. 

Entré: svart/vitrutigt marmorgolv med vit fris, enfiirgade väggar och 
profilemd taklist. Kalkstensirappa. PA trapplanen träadrade enkeldör- 
rar med fyllning. 

Lägenheterna i gårdshuset är ej renoverade. 

Lagenhetsstorlekar 1901: 1 rum, 1 rok, 3 rok samt butiker i gathu- 
set, 1-2 rok och 4 rok i gårdshuset. 

Gard: grusad med gång av storgatsten, gras och plantering pA bak- 
gården. 

Kamelian 21 
Sigtunagatan 1 1 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1898-1901, arkitekt J A Vallin, byggherre AB Bergian- 
ska Tradgården, byggmästare G A Fristedt. 1936 cv, bad i gathusets 
lgh och gårdshusets bv. 1941 butiksändring. 1953 hiss, 1968 fasad- 
renovering. 



Gathus (hus I), 5 vån. Gatufasad: förenklad med spritputsad grå bv 
och beige sprutputs däröver. Körport. Gardsfasad: beige sprutputs. 
e ött piattak. 

Entrélkörport: ursprunglig port med överfönster. Svart/vitrutigt 
marmorgolv med vit fris, släta enfkgade väggar, profilerad taklist, 
takrosett. Glasat mellandörrsparti. Kalkstenstrappor. PA trapplanen 
halvfranska enkel- och pardörrar med ekådring och skulpterade gips- 
överstycken. 

Besökta lägenheter har sockelpaneler, profilerade taklister och tak- 
rosetter, runda kakelugnar i vitt med polykrom bemålning samt 
skänkkakelugn i vitt. 

Gardshus (hus II), 4 v h .  Fasad: beige sprutputs. Rött plåttak. 

Entré: svart/vitrutigt marmorgolv med vit fris, tvåfärgade väggar i 
turkost och gult med bla bård däremellan. Profilerad taklist, takro- 
sett. Kalkstenstrappa. PA trapplan halvfranska träådrade enkeldörrar 
med glasade överstycken. 

Besökt lägenhet har fotlist,profilerad taklist och takrosett, halvfran- 
ska enkeldörrar. Moderniserat kök. 

Lagenhetsstorlekar 1901: 2 4  rok samt 3 rok + jungfrukammare i 
gathuset, 1 rum, 1-2 rok i gårdshuset. 

Gard: storgatsten, murar och piskstallningar. Asfalterad bakgård. 

Kamelian 22 
Sigtunagatan 9 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1907-09, arkitekt HRahm (?),byggherrar 1) J Scheja 2) 
L Gustafsson, byggmästare 1) A Andersson 2) L J Pettersson. 1933 
cv, bad i gathuset, 1935 hiss. 

Gathus (hus I), 6 van. Gatufasad: förenklad, bv i sandsten med gul 
slätputs däröver. Sandstensportal med skulpterat överstycke. Kör- 
port. Gardsfasad: gul slätputs. Grönt plattak. 

Entrélkörport: ny port. Konststensgolv med svart bård och röd £ris. 
Fotlist, siäta vävspiinda väggar, profilerad taklist. Konststenstrappa, 
släta väggar i trapphuset liksom pA trapplanen. Halvfranska enkel- 
dörrar. 

Besökt lägenhet har profilerade fotlister, smygpaneler, halvfranska 
enkel- och pardörrar. Profilerad taklist, takrosett, vit skänkkakelugn. 
Moderniserat kök. 

Gardshus (hus II). 4 vån. Fasad: gul slätputs. Grönt plattak. 

Entré: konststensgolv, enfkgade väggar och tak, profilerad taklist, 
enkla fyllningsdörrar. Kalkstenstrappr. 

Lägenhetsstorlekar 1909: 1 rum, 2-3 rok samt 3 rok + jungfrukam- 
mare i gathuset, 1-2 rok i gårdshuset. 

Gård: asfalterad. Underbyggd bakgård med glasbetongrutor. 

Sedan inventeringen har byggnaden sprutputsats. 



Kamelian 23 
Sigtunagatan 7 

Bostadsfastighet, inventerad 1974. 
Byggnadsår 190749, arkitekt H Rahm (?), byggherrar 1) J Scheja, 
2) J Peterson, byggmikme A Andersson. 

Gathus (hus I), 6 van. Gatufasad: oförändrad sedan byggnadstiden. 
Bv i huggen sandsten, brungul slätputs däröver. Portdomfattning av 
huggen sandsten med blomdekor. Gårdsfasad: rödbrun slätputs. 
S vart plattak. 

Entré: ursprunglig port. Golv av grå konststen, gulmalade väggar, 
ströpplat, blatt tak. Glasade mellandörrar. Konststensuappor. PA 
trapplanen glasade enkeldörrar och dagerfönster. 

Besökt Iagenhet bevarar ursprungliga snickerier samt stucktakiister 
och kakelugnar, en vit rund och en Ijusbla skänkkakelugn. 

Gårdshus (hus II), 4 vån. Fasad: rödbrun slätputs. Svart plattak. 

Entré: golv av konststen, trappor i kalksten, tvåfärgade vaggar med 
stiliserad blomsterbård, brunmalade enkeldörrar. 

Lagenhetsstorlekar 1909: 3 rok i gathuset, enkelrum, 1-2 rok i 
gårdshuset. 

Gard: underbyggd och asfalterad gård. Asfalterad bakgård. 

Kamelian 24 
Sigtunagatan 25 

Bostadsfastighet, inventerad 1974. 
Byggnadsår 1909-1 1, arkitekter Dorph & Höög, C F Lignell (lindr 
ritn), Höög & Morssing (ändr ritn), byggherre T Welander, byggmik- 
tare C F Lignell. 1914 garage. 

Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: ursprunglig utformning med bv i 
bandad sandstensrustik Wovan gul slätputs. Smidesbalkonger ovan 
bursprak. Körport. Gårdsfasad: gul slatputs. Svart plattak. 

Entrélkörport: ursprunglig port. Vitt marmorgolv, brunmalad panel 
&över kvadermarmorerad vagg i gulorange samt malad blomster- 
vas i yttre enbe. Enkla taklister, gdblamalade tak med takrosetter, 
glasat mellandörrsparti. Trapphus och trapplan som entré men slata 
gula väggar. Marmortrappor. Glasade enkel- och pardörrar. 

Besökt Iagenhet bevarar ursprungliga snickerier, köksinredning och 
stucktaklister. Kakelugnar, hade runda och skankkakelugnar i vitt 
med malad dekor. 

Gårdshus (hus II), 4 vän. Fasad: gul slätputs. Svart plattak. 

Entré: konststensgolv, kalkstenstrappa, slatmalade väggar, glasade 
enkeldörrar. 

Lagenhetsstorlekar 191 1: 3 rok i gathuset, 2 rok i gårdshuset. 

Gård: underbyggd och asfalterad liksom bakgården. 



Kamelian 25 
Sigtunagatan 3 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1898-1900, arkitekt J A Vallin, byggherre AB Bergian- 
ska Triidgården, byggmästare K Andersson. 1933 cv, andr i bv och 
butik. 

Gathus (hus I), 5 van. Gatufasad: förenklad bv i grA bandrusticerad 
sprutputs medan fasaden i övrigt utförts i brun sprutputs med vita 
fönsteromfattningar. Körport. Gardsfasad: brun sprutputs. Röttplåt- 
tak. 

Entrélkörport: ny port. Kalkstensgolv, enfärgade vaggar och profi- 
lerad taklist i körport och pA trapplan. Kalkstenstrappa. Alla dörrar 
utbytta mot enkeldörrar i faner. 

Besökta lägenheter har fotlist, profilerade raklister och takrosetter. 
Halvfranskaenkel- och pardörrar med smygpanel. Samtliga kakelug- 
nar borttagna. Moderniserat kök. 

Gardshus (hus II), 4 van. Rasad: brun sprutputs med vita fönster- 
omfattningar. Rött plattak. 

Entré: kalkstensgolv, slata vaggar och tak. Kalkstenstrappa. Halv- 
franska enkeldörrar pA trapplanen. 

Lagenhetsstorlekar 1900: enkelrum, 2-3 rok och butiker i gathuset, 
1-2 rok i gårdshuset. 

Gard: asfalterad. Asfalterad bakgård. 

Kamelian 26 (fd 8 och 9) 
Gästrikegatan 10,12 

Bostads- och kontorsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1965-69, arkitekt K G H Karlsson, byggherreR Gustafs- 
son senare Svenska Pensionskassan, byggmastare R Gustafsson. 

Gathus, 7 vån + 2 kallarplan. Gatufasad: bv i rött fasadtegel d&- 
ovan grå betong. Gardsfasad: grå betong. Gratt plAttak. 

Entre: marmorgolv, kakelvaggar. Marmortrappor, slata malade väg- 
gar, slata enkeldörrar pa trapplanen. 

Inga lägenheter besökta. 

Lagenhetsstorlekar 1969: undre kv förrad, pannrum, övre kv lager, 
bv butiker, 1 rum och kokvrå, 2-4 rok. 

Gard: cementplattor och planteringar. 

Kamelian 27 (fd 1 8 och 19) 
Sigtunagatan 15, 17 

Hus I & II (fd Kamelian 18) 
Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1898-1907. arkitekt J A Vallin, byggherrar 1) AB Ber- 
gimska Trtidghden 2) J Scheja 3) J P Landtn, byggmbm 1) C V 
Boqvist 2) J W Lagerstedt 1937 cv, 1974 fasadrenove~g. 



Gathus (hus I), 5 van. Gatufasad: ursprunglig utformning med grå 
kvaderrusticerad bv darovan gul slätputs med vita fönsteromfatining- 
ar. Körport. Gardsfasad: gul slatputs. Svart p1Att.k. 

Entré/körport: ursprunglig ekport med överfönster. Golv av gd- 
grön marmor, släta tvafargade väggar, profilerad taklist, slätt tak i 
körport. Kalkstenstrappa. Svart/vitnitigt marmorgolv med vit f is ,  
släta enf&gade väggar och tak, takrosett samt enkel- och pardörrar 
med fyllning pA trapplanen. 

Besökt lägenhet bevarar fotlist, halvfranska pardörrar, profilerad 
taklist samt rund vit kakelugn med blA dekor. 

Gardshus (hus II), 4 v h .  Fasad: gul slätputs. Svart plattak. 

Entré: konststensgolv, fris av kalksten, siäta enfargade väggar och 
tak. Kalkstenstrappa. PA trapplanen ursprungliga enkeldörrar med 
fyllning. 

Besökt Iagenhet har profilerad fotlist, smygpaneler, takrosett, rund 
kakelugn med reliefplattor och blomdekor. 

Lägenhetsstorlekar 1907: 1-3 rok i gathuset, 1,3  rok i gårdshuset. 

Gard: cementerad. Overbyggd och asfalterad bakgard. 
-. ,&xe-+-.--- - -  ' 

i : ". - -- Hus III och IV (fd Kamelian 19) 

Bostadsfastighet, inventerad 1975. 
Byggnadsår 1898-1902, arkitekt A G Forsberg, byggherrar 1) AB 
Bergianska Trädgården 2) J Scheja, byggmästare 1) K Andersson 2) 
J W Lagerstedt. 1937 cv ochbad i kv. 

Gathus (hus III), 5 vån. Gatufasad: ursprunglig utformning. Kva- 
derrusticerad bv och 2:a van i brun sprutputs respektive gul slätputs 
därovan spritputs i senapsgult med fönsteromfattningar och dekor i 
gul slatputs. Körport. Gardsfasad: under renovering vid 
inventenngstillfailet. Rött p1Atta.k. 

Entrélkörport: ursprunglig port med spröjsat överfönster. Svartlvit- 
rutigt marmorgolv med vit fris. Flingrnålade väggar, profilerad tak- 
list samt vitt tak med takrosett. Kalkstenstrappa. PA trapplanen gla- 
sade enkel- och pardörrar med fyllningar. 

Besökt lägenhet har fotlist resp sockelpanel, serveringsskilp, profi- 
lerad taklist med takrosett, halvfranska  ard dörrar och grön skänkka- 
kelugn med reliefplattor. Kök med deivis överspikad ursprunglig 
snickeriinredning. 

Gardshus (hus IV), 4 v h .  Fasad: gul slatputs. Rött plattak. 

Entré: som gathus med halvfranska enkeldörrar pA trapplanen. 

Besökt Iagenhet bevarar ursprungliga snickerier som sockelpanel 
och enkeldörrar. Profilerad taklist. Rund kakelugn med reliefplattor. 

Lagenhetsstorlekar 1902: 2-3 rok, 3 rok +jungfrukammare i gat- 
huset, 1-2 rok i gårdshuset. 

Gard: underbyggd, cementerad. Cementerad bakgård. 

Sedan inventeringen har 2:a vån utförts i beige slätputs. Porten har 
ersatts av en lättmetallport. 


