
 ALMEN 1 - 7, hus A. 

 
ALMEN 1 – 7 A från S. 
 

 
ALMEN 1 – 7 A från NO. 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALMEN 1, hus A. 
adress: Surbrunnsvägen 10. 
ålder: 1937. Ombyggt 1941, 1945, 1982. 
arkitekt / byggm: Karl Erikson. Johan Persson (1941), Tore Json 

(1945), Börje Johnzon (1982). 
användning: Bostäder och liten affär. 
antal våningar: 3½, 4 i norra delen. 
sockel: Gråmålad betong. 
väggar: Gulrött fasadtegel i bottenvåning, gulvit plåt i övrigt.
tak: Sadeltak, valmat över norra delen, röd trapetsplåt. 
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster. Fernissade ramdörrar 

med fönster och överljus åt väster, brunmålade 
ramdörrar med spegel och spröjsat fönster åt ös-
ter. Utkragande dörromfattningar, mot väster av 
rött smaltegel. Yttertrappor av röd klinker. Trappa 
till affär av grå betong. Rundade balkonger med 
räcken av gråvit trapetsplåt, fem dubbla mot väs-
ter, tre större runt nordvästra hörnet och tre pisk-
balkonger mot öster. Två små kupor mot öster, 
klädda med röd plåt. 

värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 2. 

 
ALMEN 1 A från NV. 
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fastighet: ALMEN 1, hus B. 
adress: Surbrunnsvägen 10. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Skärmtak för cyklar. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Svart järnstativ. 
tak: Välvt, grön korrugerad plåt. 
detaljer:  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 5. 
 

ALMEN 1 B från N. 

 
ALMEN 1 GRILLPLATS. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALMEN 3. 
adress: Surbrunnsvägen 8. 
ålder: 1937. Ombyggt 1940, 1982. 
arkitekt / byggm: Karl Erikson. Johan Persson (1940), Börje John-

zon (1982). 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 3½ 
sockel: Gråmålad betong. 
väggar: Rött fasadtegel i bottenvåning, gulvit plåt i övrigt. 
tak: Sadeltak, röd trapetsplåt. 
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Fernissade ramdörrar med 

fönster och överljus åt väster, brunmålade ramdör-
rar med spröjsat fönster åt öster. Utkragande dörr-
omfattningar mot väster av grå ädelputs. Stickbå-
gar i bottenvåning. Yttertrappor av röd klinker. 
Rundade balkonger med räcken av gråvit trapets-
plåt, fyra dubbla mot väster och två piskbalkonger 
mot öster. Tre små och en större kupa mot öster, 
klädda med röd plåt. 

värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 2. 

 
ALMEN 3 A från NV. 
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fastighet: ALMEN 5. 
adress: Surbrunnsvägen 6. 
ålder: 1937. Ombyggt 1940, 1982. 
arkitekt / byggm: Karl Erikson. K. E-n (1940), Börje Johnzon (1982). 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 3½ 
sockel: Gråmålad betong. 
väggar: Rött fasadtegel i bottenvåning, gulvit plåt i övrigt. 
tak: Sadeltak, röd trapetsplåt. 
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Fernissade ramdörrar med 

fönster och överljus åt väster, brunmålade ramdör-
rar med spröjsat fönster åt öster. Utkragande dörr-
omfattningar mot väster av grå sågad sandsten. 
Stickbågar i bottenvåning. Yttertrappor av röd klin-
ker. Rundade balkonger med räcken av gråvit tra-
petsplåt, fyra dubbla mot väster och två piskbal-
konger mot öster. Tre små och en större kupa mot 
öster, klädda med röd plåt. 

värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 2. 

 
ALMEN 5 A från SV. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ALMEN 7. 
adress: Surbrunnsvägen 4. 
ålder: 1936. Ombyggt 1940, 1982. 
arkitekt / byggm: Karl Erikson. K. E-n (1940), Börje Johnzon (1982). 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 3½, 4 i södra delen. 
sockel: Gråmålad betong. 
väggar: Gulrött fasadtegel i bottenvåning, gulvit plåt i övrigt.
tak: Sadeltak, valmat över södra delen, röd trapetsplåt. 
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster. Fernissade ramdörrar 

med fönster och överljus åt väster, brunmålade 
ramdörrar med spegel och spröjsat fönster åt ös-
ter. Utkragande dörromfattningar, mot väster av 
grå ädelputs. Yttertrappor av röd klinker. Rundade 
balkonger med räcken av gråvit trapetsplåt, fem 
dubbla mot väster, tre större runt sydvästra hörnet 
och tre piskbalkonger mot öster. Två små kupor 
mot öster, klädda med röd plåt. 

värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 2. 

 
ALMEN 7 A från SV. 
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