
fastighet: HÄGGEN 11, hus A. 
adress: Mariagatan 7. 
ålder: 1971. 
arkitekt / byggm: HSB. 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 3 
sockel: Grå puts. 
väggar: Röd, grov fasadtegel. 
tak: Sadeltak, troligen grå betongpannor. 
detaljer: Vita hela fönster. Glasade ramdörrar i mörkbrunt 

trä med sidoljus. Hela sydfasaden utgöres av bal-
konger med räcken i vit trapetsplåt, några inglasa-
de. Putsade partier vid trapphus. Gavelspetsar 
täckta av vit trapetsplåt. 

värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
HÄGGEN 11 A från SV 
 

 
HÄGGEN 11 A från NV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: HÄGGEN 11, hus B. 
adress: Mariagatan 7. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Soprum. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå betong. 
väggar: Röd lockpanel. 
tak: Sadeltak, grå betongpannor. 
detaljer: Dörr av röd lockpanel. 
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
 

HÄGGEN 11 B från SV 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



fastighet: ÖSTRA FÖRSTADEN 2:21, hus A. 
adress: Jörgensgatan 1 – 7. 
ålder: 1985. 
arkitekt / byggm: HSB. 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 3 
sockel:  
väggar: Ljusrött fasadtegel. 
tak: Osymmetriskt sadeltak, gråröd betongpanna. 
detaljer: Röda hela fönster i olika storlekar. Vita glasade 

aluminiumdörrar. Femkantiga balkonger med räck-
en av gulvit plåt med mönster av liggande brädor. 
Avtrappad gesims. Vid trapphus ljusare stående 
tegel i bottenvåning, plåt lika balkongräckena på 
de övre våningarna. Mycket oregelbunden bygg-
nadskropp. 

värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 

 
Ö. FÖRSTADEN 2:21 A  från S 
 

 
Ö. FÖRSTADEN 2:21 A  från SV 
 

 
Ö. FÖRSTADEN 2:21 A  från SO 
 

 
Ö. FÖRSTADEN 2:21 A  från SO 2 
 

 
Ö. FÖRSTADEN 2:21 A  från V 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



fastighet: ÖSTRA FÖRSTADEN 2:21, hus B. 
adress: Jörgensgatan 9 - 15. 
ålder: 1985. 
arkitekt / byggm: HSB. 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 2 
sockel:  
väggar: Ljusrött fasadtegel. 
tak: Sadeltak, gråröd betongpanna. 
detaljer: Röda hela fönster i olika storlekar. Femkantiga 

balkonger med räcken av gulvit plåt med mönster 
av liggande brädor. Avtrappad gesims. 

värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
Ö. FÖRSTADEN 2:21 B  från SO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: ÖSTRA FÖRSTADEN 2:21, hus C. 
adress: Jörgensgatan. 
ålder: 1985. 
arkitekt / byggm: HSB. 
användning: Soprum, cykelförvaring. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Röd lockpanel. 
tak: Sadeltak, gråröd betongpanna. 
detaljer: Röd lamelldörr med stående brädor. 
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

Ö. FÖRSTADEN 2:21 C  från SV 
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