
fastighet: ALEMADEN 2, hus A. 
adress: Björklidsgatan 14. 
ålder: 1944. Ombyggt 1977. 
arkitekt / byggm: Karl Erikson. Gustaf Lindskog (1977). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå cement. 
väggar: Rött tegel. 
tak: Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. 
detaljer: Bruna hela fönster. Dörromfattning av grå puts. 

Yttertrappa med gul klinker. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
ALEMADEN 2 A från NV 
 

 
ALEMADEN 2 A från SV 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 2, hus B. 
adress: Björklidsgatan 14. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Svartmålad puts. 
väggar: Ljusgrå lockpanel. 
tak: Sadeltak, röd betongpanna. 
detaljer: Litet brunt helt fönster. Ljusgrå garageport med 

mönster av stående ribbor. Vita knutar och vindski-
vor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
ALEMADEN 2 B från N 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 3, hus A. 
adress: Kristianstadsvägen 26. 
ålder: 1944. 
arkitekt / byggm: Karl Erikson. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ (souterräng). 
sockel: Grå cement. 
väggar: Rött tegel. 
tak: Lågt sadeltak, 1-kupigt gult tegel. 
detaljer: Bruna 1- och 2-lufts fönster. Ljusbrun klarlackad 

lamelldörr med fönster och mönster av stående 
brädor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
ALEMADEN 3 A från N 
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fastighet: ALEMADEN 3, hus B. 
adress: Kristianstadsvägen 26. 
ålder: 1954. Ombyggt 1961, 1969. 
arkitekt / byggm: Tage Billgren. Sven Johansson (1961), Rolf Lars-

son (1969). 
användning: Bostad och garage. 
antal våningar: 1 och 2. 
sockel:  
väggar: Rött tegel. 
tak:  
detaljer: Ej synliga. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 4. 
adress: Alegatan 12. 
ålder: 1945. Ombyggt 1963. 
arkitekt / byggm: Nils G. Lundahl. Kai Krüger (1963). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1 
sockel: Ljusblå puts. 
väggar: Vit puts. 
tak: Lågt sadeltak, 1-kupigt rött tegel. 
detaljer: Blå 2-lufts fönster. Blå lamelldörr med halvrunt 

spröjsat fönster och rektangelmönster. I källarvå-
ning garageport och glasad dörr av blå stående 
panel. Diagonalfönster i gavelspetsarna. Yttertrap-
pa med gul klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 4. 
 

 
ALEMADEN 4 från NV 
 

 
ALEMADEN 4 från NO 
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fastighet: ALEMADEN 5, hus A. 
adress: Alegatan 11. 
ålder: 1943. Ombyggt 1976. 
arkitekt / byggm: Vetlandahus. Ulf Söderman (1976). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Grå cement. 
väggar: Rött och svart tegel. 
tak: Sadeltak, svart betongpanna. 
detaljer: Bruna hela fönster. Ljusbrun lamelldörr med dia-

gonalfönster. Utkragande dörromfattning. Kupa åt 
norr, klädd med mörkbrun lockpanel. Altan åt väs-
ter med mörkbrun lockpanel i räcket. Utbyggnad åt 
söder med platt tak, kantat av bruna liggande brä-
dor. Gavelspetsar av mörkbrun lockpanel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
ALEMADEN 5 A från N 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 5, hus B. 
adress: Alegatan 11. 
ålder: 1964. 
arkitekt / byggm: Ulf Söderman. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå cement. 
väggar: Rött och svart tegel. 
tak: Lågt sadeltak, svarta eternitplattor. 
detaljer: Mörkbrun garageport av plåt, med mönster av 

liggande panel. Gavelspetsar av mörkbrun locklist-
panel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
ALEMADEN 5 B från NV 
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fastighet: ALEMADEN 6, hus A. 
adress: Alegatan 9. 
ålder: 1944. Ombyggt 1966, 1980. 
arkitekt / byggm: Jan Korning. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Mörkrött tegel. 
tak: Sadeltak, mörkgrå betongpanna. 
detaljer: Mörkbruna hela fönster. Mörkbruna lamelldörrar 

med snidade speglar, blommor och romber. Myck-
et stor kupa åt söder med mörkbrun lockpanel och 
tak av betongpannor. Veranda åt nordöst med tak 
på bruna stolpar. Gavelspetsar i mörkbrun lockpa-
nel av ej kantsågade brädor. Uterum åt söder i glas 
och brunt trä, med pulpettak. Yttertrappa med gul 
klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
ALEMADEN 6 A från NO 
 

 
ALEMADEN 6 A från V 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 6, hus B. 
adress: Alegatan 9. 
ålder: 1954. Ombyggt 1966. 
arkitekt / byggm: Bertil Sandin. 
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå puts. 
väggar: Mörkrött tegel. 
tak: Sadeltak, mörkgrå betongpanna. 
detaljer: Två mörkbruna garageportar av stående panel. 

Mur mellan husen med rundad, mörkbrun port med 
mönster av brädor och gångjärn och lås i gammal 
stil. Muren har ett stallfönster och är krönt av tak-
pannor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
ALEMADEN 6 B från NO 
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fastighet: ALEMADEN 12, hus A. 
adress: Kristianstadsvägen 22. 
ålder: 1954. Ombyggt 1980, 1987. 
arkitekt / byggm: LBF. It-gruppen (1980), R. Mischa (1987). 
användning: Cykelaffär och verkstad, glasmästeri i källarvåning.
antal våningar: 1 
sockel: Svart huggen skiffer, grå puts mot söder. 
väggar: Mot norr vit marmor i nedre delen och vitmålad 

betong över fönstren. Rött tegel i övrigt. 
tak: Lågt sadeltak. 
detaljer: Stora skyltfönster på hela norrfasaden. Vita hela 

fönster för övrigt. Vit glasad stålramdörr. Bruna 
lamelldörrar med mönster av stående brädor. Parti 
med svart lockpanel mot öster. Yttertrappa med 
grå skiffer. Bred garagenerfart mot söder. Dörrar 
och fönster i källarvåning av brun liggande och 
stående panel, i f.d. garageportar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 5. 
 

 
ALEMADEN 12 A från N 
 

 
ALEMADEN 12 A från SV 
 

 
ALEMADEN 12 A från S 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 12, hus B. 
adress: Kristianstadsvägen 22. 
ålder: 1954. Ombyggt 1980, 1987. 
arkitekt / byggm: LBF. It-gruppen (1980), R. Mischa (1987). 
användning: Pizzeria. 
antal våningar: 1 
sockel: Svartmålad cement. 
väggar: Rött tegel. 
tak: Platt, oregelbundet tak. 
detaljer: Vita hela fönster. Glasade aluminiumdörrar. Partier 

med ljusgrå panel över fönstren. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 5. 
 

 
ALEMADEN 12 B från V 
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fastighet: ALEMADEN 13, hus A. 
adress: Vassgatan 18. 
ålder: 1943. Ombyggt 1989. 
arkitekt / byggm: Karl Erikson. Bertil Karlsson (1989). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Grå cement. 
väggar: Terracottamålad puts. 
tak: Lätt utställt sadeltak, 1-kupigt rött tegel. 
detaljer: Vita 1- och 2-lufts fönster. Vit lamelldörr med 

mönster av stående panel och överljus. Veranda 
med pelare av vitmålat tegel och balkong över med 
vitt järnräcke. Liten kupa åt söder, tegeltak med 
stort takutsprång och klädd med vit stående panel. 
Vita fönsteromfattningar och vindskivor. Dörrom-
fattning av vitmålat tegel.  

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
ALEMADEN 13 A från SO 
 

 
ALEMADEN 13 A från SO KUPA 
 

 
ALEMADEN 13 A från SO  
BALKONG 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 13, hus B. 
adress: Vassgatan 18. 
ålder: 1952. Ombyggt 1981. 
arkitekt / byggm: Bertil Sandin.  
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå cement. 
väggar: Terracottamålad puts. 
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel. 
detaljer: Vit garageport av stående panel. Vit dörromfattning 

och vita vindskivor. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
ALEMADEN 13 B från SO 
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fastighet: ALEMADEN 14, hus A. 
adress: Vassgatan 16. 
ålder: 1942. Ombyggt 1989. 
arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Uno Wilhelmsson (1989). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Rödmålad puts. 
väggar: Gul sprutputs. 
tak: Sadeltak, svart betongpanna. 
detaljer: Vita 1- 2- och 3-lufts aluminiumfönster. Ljusbrun 

klarlackerad dörr med fönster och speglar. Stort 
takutsprång. Röd- och vitrandiga markiser. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
ALEMADEN 14 A från O 
 

 
ALEMADEN 14 A från S 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 14, hus B. 
adress: Vassgatan 16. 
ålder: 1961. 
arkitekt / byggm: Sven J. Johansson. 
användning: Carport och förråd. 
antal våningar: 1 
sockel: Rödmålad puts. 
väggar: Gul puts, i carporten bruna stolpar. 
tak: Sadeltak, svart tegelformad plåt. 
detaljer: Vit lamelldörr med diagonalfönster och fiskbens-

mönstrad panel. Vit stående panel i f.d. garage-
port. Gavelspets av brun stående panel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
ALEMADEN 14 B från S 
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fastighet: ALEMADEN 15, hus A. 
adress: Vassgatan 14. 
ålder: 1943. Ombyggt 1953. 
arkitekt / byggm: Erik Nilsson. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Vit spritputs. 
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel. 
detaljer: Blå 2- och 3-lufts fönster. Blå lamelldörr med spröj-

sat fönster och spegelmönster. Kupa åt söder med 
tegeltak, klädd med röd plåt. Balkong mot väster 
med räcke av blå trapetsplåt. Profilerad gesims. 
Yttertrappa med grå klinker (?). 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 4. 
Bra exempel på 40-talets enfamiljshus. 

 
ALEMADEN 15 A från SO 
 

 
ALEMADEN 15 A och C från S 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 15, hus B. 
adress: Vassgatan 14. 
ålder: 1982. 
arkitekt / byggm:  
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå puts. 
väggar: Mörkbrun liggande panel. 
tak: Pulpettak. 
detaljer: Mörkbrun garageport av plåt, med mönster av 

liggande panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 15, hus C. 
adress: Vassgatan 14. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad. 
antal våningar: 1 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Vit puts. 
tak: Pulpettak. 
detaljer: Blått 2-lufts fönster. Låda runt takfoten, klädd med 

svart plåt. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
ALEMADEN 15 A och C från S 
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fastighet: ALEMADEN 16, hus A. 
adress: Vassgatan 12. 
ålder: 1942. 
arkitekt / byggm: Åke Pettersson. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Grönmålad puts. 
väggar: Ljusgrön puts. 
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel. 
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster. Mörkbrun lamelldörr av 

ädelträ med spröjsat fönster och skurna speglar. 
Kupa åt söder med tegeltak, klädd med röd plåt. 
Balkong mot väster med räcke av ljusgrön veckad 
plåt. Avtrappad gesims. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 4. 
Bra exempel på 40-talets enfamiljshus. 

 
ALEMADEN 16 A från SO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 16, hus B. 
adress: Vassgatan 12. 
ålder: 1943. 
arkitekt / byggm: Åke Pettersson. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Ljusgrön puts. 
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel. 
detaljer: Mörkbrun garageport av ädelträ med skurna speg-

lar. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
. 

 
ALEMADEN 16 B från SO 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 17, hus A. 
adress: Vassgatan 10. 
ålder: 1942. 
arkitekt / byggm: Tage Billgren. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Puts, målad i mörkblått. 
väggar: Ljusgul puts. 
tak: Sadeltak, 1-kupigt rött tegel. 
detaljer: Vita fönster med lösa spröjsar. Brun lamelldörr av 

ädelträ med runt fönster, skurna lister och stående 
panel. Frontespis mot söder med trekantiga fönster 
på sidorna. Avtrappad vit gesims. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 4. 
Bra exempel på 40-talets enfamiljshus. 
 

 
ALEMADEN 17 A från SV 
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fastighet: 
 

ALEMADEN 17, hus A.                                 forts. 
 

 
ALEMADEN 17 A från SO 
 

 
ALEMADEN 17 A från SO  
FRONTESPIS 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALEMADEN 17, hus B. 
adress: Vassgatan 10. 
ålder: 1951. 
arkitekt / byggm: Lennart Jönsson. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Puts, målad i mörkblått. 
väggar: Ljusgul puts. 
tak: Sadeltak, 2-kupigt rött tegel. 
detaljer: Brun garageport av ädelträ med spegelmönster. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

 
ALEMADEN 17 B från S 
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