
fastighet: MEISSNER 1. 
adress: Bruksgatan 15, Norra Änggatan 4. 
ålder: 1930. Ombyggt 1936, 1946, 1957, 1966, 2005. 
arkitekt / byggm: Kooperativa Förbundet (Eskil Sundahl). Oscar 

Isberg (1936), Tore Json (1946), K. Ericsson 
(1957). 

användning: Byggt som butiker, ändrades till scoutgård (1966), 
och byggs om till bostäder (2005). 

antal våningar: 1½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Ljusgul slätputs. 
tak: Valmat, lågt sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita hela fönster med lösa spröjsar, delade till kors-

delade med småspröjsade överbågar. Vit lamell-
dörr med spegelmönster och halvrunt, spröjsat 
fönster. Vita profilerade fönsteromfattningar (f. d. 
dörrar) mot norr. Kupa åt söder, klädd med svart 
plåt. Loftgång och balkong mot söder av grönt 
tryckimpregnerat trä, räcken av stående brädor. 
Ombyggnad pågår, material och färger kan ändras 
ytterligare. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3 (gata), K = 4, M = 5 (gård). 
Samhällshistoriskt värde, ett tidigt exempel på att 
bygga för service i bostadsområden. 

 
MEISSNER 1 från NV 
 

 
MEISSNER 1 från SV 
 

 
MEISSNER 1 från SV KUPA 
 

 
MEISSNER 1 från SV TRAPPOR 
 

 
MEISSNER 1 från N MUR 
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fastighet: MEISSNER 2. 
adress: Bruksgatan 13. 
ålder: 1921. Ombyggt 1984. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. 
användning: Bostad. Parhus med nr. 3. 
antal våningar: 2 
sockel: Mörkbrun puts. 
väggar: Ljust rosa puts. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna 2- och 3-lufts fönster med överbågar. Brun 

spegeldörr av ädelträ med överljus. Frontespis mot 
norr med runt spröjsat fönster högst upp. Veranda 
mot väster med putsade pelare, valmat tegeltak, 
fönster med färgat glas och vita bröstningsplattor 
med mönster av locklist. Profilerad vit gesims. Pro-
filerade vita solbänkar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Genuint parhus av den större modellen. Välbevarat 
och med elegant entréveranda. 

 
MEISSNER 2 från NV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MEISSNER 3. 
adress: Bruksgatan 11. 
ålder: 1921. Ombyggt 1938, 1956, 1987. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. 
användning: Bostad. Parhus med nr. 2. 
antal våningar: 2 
sockel: Ljusbrun puts. 
väggar: Gulbrun sprutputs. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Blå hela och korsdelade fönster. Vit lamelldörr med 

mönster av stående panel och spröjsat fönster. 
Frontespis mot norr med runt spröjsat fönster 
högst upp. Veranda mot öster med putsade pelare, 
valmat tegeltak, fönster med färgat glas och vita 
bröstningsplattor med mönster av locklist. Profile-
rad vit gesims. Profilerade vita solbänkar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Genuint parhus av den större modellen. Välbevarat 
och med elegant entréveranda. 

 
MEISSNER 3 från N 
 

 
MEISSNER 3 från N VERANDA 
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fastighet: MEISSNER 4. 
adress: Bruksgatan 9. 
ålder: 1921. Ombyggt 1938. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. 
användning: Bostad. Parhus med nr. 5. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Mansardtak, ljusröd betongpanna. 
detaljer: Vita hela aluminiumfönster, delade till 2- och 3-lufts 

med småspröjsade överbågar. Brun spegeldörr 
med spröjsat fönster och överljus. Frontespis mot 
norr. Veranda mot väster i rött tegel med korsvir-
kesmönster, bruna stolpar, spröjsade fönster och 
sadeltak med betongpannor. Profilerad gesims. 
Mur mot norr med utsparningar och krönt av tegel-
pannor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Genuint parhus av den större modellen. Välbevarat 
och med elegant entréveranda. 

 
MEISSNER 4 från NV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MEISSNER 5. 
adress: Bruksgatan 7. 
ålder: 1921. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. 
användning: Bostad. Parhus med nr. 4. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Mansardtak, ljusröd betongpanna. 
detaljer: Gröna hela aluminiumfönster, delade till 2- och 3-

lufts med småspröjsade överbågar. Vit spegeldörr 
med spröjsat fönster och överljus. Frontespis mot 
norr. Veranda mot öster i rött tegel med korsvir-
kesmönster, bruna stolpar, spröjsade fönster och 
sadeltak med betongpannor. Profilerad gesims. 
Mur mot norr med utsparningar och krönt av tegel-
pannor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Genuint parhus av den större modellen. Välbevarat 
och med elegant entréveranda. 

 
MEISSNER 5 från NO 
 

 
MEISSNER 5 från N VERANDA 
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fastighet: MEISSNER 6, hus A. 
adress: Bruksgatan 5, Skolgatan 15. 
ålder: 1924. Ombyggt 1925, 1931. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Joh. Ed. Ståhl (1925). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2 
sockel: Mörkt gråmålad puts. 
väggar: Vit spritputs. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna höga 2- och 3-lufts aluminiumfönster. Brun 

lamelldörr av ädelträ med rutmönster och sidoljus. 
Mittrisalit med frontespis och enkelt gördelband. 
Profilerad vit gesims. Vita slätputsade dörr- och 
fönsteromfattningar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3 M = 2. 
 
 

 
MEISSNER 6 A från V 
 

 
MEISSNER 6 A från N 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MEISSNER 6, hus B. 
adress: Bruksgatan 5. 
ålder: 1927 (ö. delen), 1971 (v. delen). 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1927), Johansson (1971). 
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel: Mörkt gråmålad puts. 
väggar: Vit spritputs. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Två bruna garageportar. Den ena är gammal, fyr-

delad, gjord av profilerad liggande panel. Den 
andra har gångdörr och är gjord av stående panel 
med smal locklist. Ytterväggen mot norr är krönt av 
taktegel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 
 

 
MEISSNER 6 B från NV 
 

 
MEISSNER 6 B från NV PORT 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5

fastighet: MEISSNER 7, hus A. 
adress: Skolgatan 13. 
ålder: 1921. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. 
användning: Bostad. Parhus med nr. 8. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Halvvalmat sadeltak, röda eternitplattor. 
detaljer: Gröna 2- och 3-lufts fönster med småspröjsad 

överbåge, lösa innanfönster och gamla beslag. 
Brun teakdörr av stående panel med överljus i 
råglas. En kupa mot öster och en mot väster, kläd-
da med röd plåt. Profilerade solbänkar. Utkragande 
dörromfattning med siffran 7 i putsen över dörren. 
Gröna vindskivor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 
 

 
MEISSNER 7 A från NO 
 

 
MEISSNER 7 A från NO  
FÖNSTER 
 

 
MEISSNER 7 A från N  
DÖRRKANT 
 

 
MEISSNER 7 A och 8 från SV  
KUPOR 
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fastighet: MEISSNER 7, hus B. 
adress: Skolgatan 13. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Carport. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Röd trapetsplåt. 
tak: Pulpettak, röd plåt. 
detaljer:  
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
MEISSNER 7 B från O 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MEISSNER 8. 
adress: Skolgatan 11. 
ålder: 1915. 
arkitekt / byggm: N. O. Westberg. 
användning: Bostad. Parhus med nr. 7. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Halvvalmat sadeltak, rött 2-kupigt tegel. 
detaljer: Vita 2- och 3-lufts fönster med småspröjsad över-

båge. Vit lamelldörr med spegelmönster, fönster 
och rundat överljus. Stor kupa mot öster med sa-
deltak, täckt med tegel, av svartmålat trä och svart 
plåt, och med små spröjsade fönster. Två små 
kupor, en åt vardera öster och väster, klädda med 
svart falsad plåt och med spröjsade fönster. Bal-
kong mot söder med grönt järnräcke. Rundad 
dörromfattning i utkragande puts med tandsnitt. 
Profilerade solbänkar. Bruna vindskivor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 
 

 
MEISSNER 8 från SO 
 

 
MEISSNER 8 från SO KUPOR 
 

 
MEISSNER 8 från O DÖRR 
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fastighet: MEISSNER 9, hus A. 
adress: Skolgatan 9. 
ålder: 1926. 
arkitekt / byggm: Joh. Ed. Ståhl. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2 
sockel: Ljust gråmålad puts. 
väggar: Ljusgul spritputs. 
tak: Utvinklat mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita fönster med bred karm, delade till 1- och 2-

lufts med småspröjsad överbåge. Vit lamelldörr 
med spegelmönster och halvrunt, spröjsat fönster. 
Burspråk mot söder. Över detta frontespis och 
balkong med murat och putsat räcke, och utkra-
gande vitt gördelband. Avtrappad gesims och ut-
kragande dörr- och fönsteromfattningar, allt i vit 
slätputs. Dörromfattningen är rundad och har dekor 
av tre slutstenar. Gul putsad mur, med dekor av 
utsparningar och krönt av vita putsade plattor, i 
tomtgränsen mot söder och öster. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 3. 
Många eleganta detaljer. 

 
MEISSNER 9 A från SO 
 

 
MEISSNER 9 A från SV 
 

 
MEISSNER 9 A från O DÖRR 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MEISSNER 9, hus B. 
adress: Videgatan 6. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage. förråd och uterum. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Ljusgul stående lockpanel. 
tak: Pulpettak, ljusröd plåt i takpanneform. 
detaljer: Vit garageport av stående panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
MEISSNER 9 B från S 
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fastighet: MEISSNER 10, hus A. 
adress: Videgatan 8. 
ålder: 1913. Ombyggt 1923, 1927, 1974. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (även 1923 och 1927). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 11. 
antal våningar: 2 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Ljust gul slätputs. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna 1- och 2-lufts fönster. Veranda åt öster med 

rundade öppningar, bröstningsplattor med stående 
banddekor och vitt profilerat gördelband. Balkong 
över, med räcke av svarta stående brädor. Fronte-
spis mot söder. Runda spröjsade fönster i gavel-
spets och frontespis. Profilerad vit gesims. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Genuint parhus av den större modellen. Välbevarat 
och med elegant entréveranda. 

 
MEISSNER 10 A från SO 
 

 
MEISSNER 10 A från SO  
VERANDA 
 

 
MEISSNER 10 A från SO  
GAVELSPETS 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MEISSNER 10, hus B. 
adress: Videgatan 8. 
ålder: 1976. 
arkitekt / byggm:  
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå puts. 
väggar: Gult fasadtegel. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Mörkbrun garageport av panel i fiskbensform. Mur 

med rundad öppning in mot gården. Kant runt tak 
och över muren av mörkbrun stående panel. Ute-
rum i anslutning till garaget. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
MEISSNER 10 B från SO 
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fastighet: MEISSNER 11, hus A. 
adress: Videgatan 10. 
ålder: 1915. Ombyggt 1949, 1986. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Bertil Sandin (1949), Ulf Borgqvist 

(1986). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 10. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå puts. 
väggar: Ljust grå puts. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita plastfönster med breda karmar, delade till 1- 

2- och 3-lufts fönster med överbåge. Vit spegeldörr 
med överljus. Frontespis mot söder. Runda spröj-
sade fönster i gavelspets och frontespis. Burspråk 
mot väster. Balkong över med svart järnräcke. 
Profilerad vit gesims. Vita dörr- och fönsteromfatt-
ningar och vita solbänkar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Genuint parhus av den större modellen. Välbevarat 
och med elegant entréveranda. 

 
MEISSNER 11 A från SV 
 

 
MEISSNER 11 A från SV  
BURSPRÅK 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MEISSNER 11, hus B. 
adress: Videgatan 10. 
ålder: 1988. 
arkitekt / byggm: Ulf Borgqvist. 
användning: Carport, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Grå stolpar, vit stående panel. 
tak: Pulpettak. 
detaljer:  
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
MEISSNER 11 B från S 
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fastighet: MEISSNER 12, hus A. 
adress: Videgatan 12. 
ålder: 1923. Ombyggt 1926, 1932, 1938, 1977. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Gösta Jönsson (1926), Christer 

Persson (1977). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Gul sprutputs. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vinröda 2- och 3-lufts fönster med överbåge. 

Mörkbrun lamelldörr av ädelträ med spegelmönster 
och ovalt fönster. Frontespis mot söder med tre-
kantigt, spröjsat fönster högst upp. Burspråk mot 
söder med balkong med svart smidesräcke. Ve-
randa mot öster med rundade valv, två rundade 
spröjsade fönster och valmat tegeltak. Profilerad 
gesims. Solbänkar. Vinröda markiser. Mur mot 
gatan, krönt av taktegel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Välproportionerat, med många fina detaljer. 

 
MEISSNER 12 A från SO 
 

 
MEISSNER 12 A från SV 
 

 
MEISSNER 12 A från SO  
VERANDA 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MEISSNER 12, hus B. 
adress: Videgatan 12. 
ålder: 1988. 
arkitekt / byggm: Ingmar Sjöholm. 
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vit lockpanel. 
tak: Pulpettak. 
detaljer: Vit garageport av stående locklistpanel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
MEISSNER 12 B från S 
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fastighet: MEISSNER 13, hus A. 
adress: Videgatan 14. 
ålder: 1925. Ombyggt 1933, 1938, 1981. 
arkitekt / byggm: Oscar Isberg. S. Persson (1933 och 1938), Berndt 

Haraldsson (1981). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2 
sockel: Svartmålad puts. 
väggar: Vit huggen Mexisten. 
tak: Lätt utsvängt mansardtak, svarta betongpannor. 
detaljer: Svarta korsdelade fönster och 3-lufts med överbå-

ge. Utbyggnad mot öster med valmat tak, täckt av 
betongpannor. Veranda med balkong över mot 
nordost, balkongräcke i vitmålat järn. Solbänkar av 
snedställda Mexistenar. Mur i tomtgräns mot väster 
och söder, vit puts med dekorstruktur och krönt av 
svarta betongpannor. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 
Mexistenen och det slutna trapp/bostadstornet har 
förvanskat huset. 

 
MEISSNER 13 A från SO 
 

 
MEISSNER 13 A från NV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: MEISSNER 13, hus B. 
adress: Videgatan 14. 
ålder: 1928. 
arkitekt / byggm:  
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vit puts med dekorstruktur. 
tak: Pulpettak, grå trapetsplåt. 
detaljer: Brun garageport av stående panel. Mörkbrun spe-

geldörr. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 
Lite speciellt uttryck. 
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