
fastighet: SCHÖNBECK 1. 
adress: Skolgatan 8, Videgatan 3. 
ålder: 1936. Ombyggt 1938. 
arkitekt / byggm: S. Persson. 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Mörkbrun målad puts. 
väggar: Vit spritputs. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Mörkbruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Två 

bruna lamelldörrar med råglasfönster. Avtrappad 
gesims. Små solbänkar. Balkong över entrén med 
murat räcke på murade pelare, allt i vit puts. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Typiskt 30-tals tvåfamiljshus med endast få deko-
rativa detaljer. 

 
SCHÖNBECK 1 från NV 
 

 
SCHÖNBECK 1 från SV 
 

 
SCHÖNBECK 1 från SV ENTRÉ 
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fastighet: SCHÖNBECK 2. 
adress: Surbrunnsvägen 9, Videgatan 1. 
ålder: 1929 (byggt som bensinstation). Ombyggt 1937, 

1951, 1953, 1955, 1970, 1981, 1992, 1996. 
arkitekt / byggm: A. Arvedsson. BP (1937, 1951, 1953 och 1955), 

Byggkonsult i Ystad AB (1970), Bengt Celander 
(1981), BO-Hus (1992 och 1995). 

användning: Bostad, kontor och butik. 
antal våningar: 2 
sockel: Mörkbrun målad plåt. 
väggar: Grå plattor belagda med singel. 
tak: Mansardtak, röda betongpannor. 
detaljer: Hela fönster, vita i ovanvåning och bruna i botten-

våning. Vita glasade ramdörrar. <vit lamelldörr 
med runt fönster och dekorlister. Vit garageport av 
stående panel. Mansardfönstren har kraftiga sadel-
tak med stora takutsprång, vit stående panel i 
spetsarna. Stor balkong mot öster med trappa ner 
till markplanet, fungerar som entré till bostaden. 
Räcken av vita stående brädor. Mindre balkong 
mot väster, också med trappa till markplanet. Ga-
velspets klädd med vit stående panel. Stora takut-
språng. Skärmtak åt väster av korrugerad plast. I 
tomtgränsen mot norr mur klädd med väggmateria-
let, krönt av brun plåt. Dubbelgrind av vit stående 
panel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 
Unikt hus. Bensinstation, påbyggt till bostadshus 
med arkitekturelement typiska för 1990-talet. 

 
SCHÖNBECK 2 från NO 
 

 
SCHÖNBECK 2 från NV 
 

 
SCHÖNBECK 2 från NO KUPOR 
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fastighet: SCHÖNBECK 3. 
adress: Skolgatan 6. 
ålder: 1936. Ombyggt 1984, 1990. 
arkitekt / byggm: M. Severin. Anders Ingestad (1984). 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Rött fasadtegel. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Mörkbruna spröjsade 2-lufts fönster. Mörkbrun 

lamelldörr med fönster och mönster av stående 
panel. Fransk balkong mot norr med svart smides-
galler. Uterum åt öster av glas och svart stående 
panel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
Ursprungligen ett enkelt två-familjshus. fasadteglet 
har tagit bort takutsprånget och därmed allt uttryck.

 
SCHÖNBECK 3 från SV 
 

 
SCHÖNBECK 3 från NV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SCHÖNBECK 4, hus A. 
adress: Surbrunnsvägen 7. 
ålder: 1936. Ombyggt 1947, 1951. 
arkitekt / byggm: Ragnar Nilsson (1947), Bertil Sandin (1951). 
användning: Bostäder. Parhus med nr. 6. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Mörkbrun målad puts. 
väggar: Ljusgul puts. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Mörkbruna 2-lufts fönster. Brun dörr av ädelträ 

med fönster. Två kupor åt öster och en åt väster, 
klädda med röd plåt. Avtrappad gesims. Yttertrap-
pa med röd klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 
 

 
SCHÖNBECK 4 A från NO 
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fastighet: SCHÖNBECK 4, hus B. 
adress: Surbrunnsvägen 7. 
ålder: 1946 (norra delen), 1991 (södra delen). 
arkitekt / byggm: Ragnar Nilsson (1946). 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Mörkbrun målad puts. 
väggar: Ljusgul puts. 
tak: Sadeltak, röda betongpannor. 
detaljer: Två garageportar och en dörr av ljusbrunt ädelträ. 

Gavelspets klädd med mörkbrun stående panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 
 

 
SCHÖNBECK 4 B från NO 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SCHÖNBECK 5, hus A. 
adress: Skolgatan 4. 
ålder: 1936. Ombyggt 1937, 1985, 1986. 
arkitekt / byggm: Folke Mårtensson (även 1937). Ingrid Kronvall 

(1985). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 2 
sockel: Mörkbrun målad puts. 
väggar: Gul puts. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Mörkbruna spröjsade 2- och 3-lufts fönster. Mörk-

brun lamelldörr med fönster och stående panel. 
Balkong mot söder på murade och putsade pelare, 
med vitmålat järnräcke. Avtrappad gesims. Ytter-
trappa med röd klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 
 

 
SCHÖNBECK 5 A från SV 
 

 
SCHÖNBECK 5 A och B från NV 
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fastighet: SCHÖNBECK 5, hus B. 
adress: Skolgatan 4. 
ålder: 1954. 
arkitekt / byggm: Bertil Sandin. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Mörkbrun målad puts. 
väggar: Gul puts. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Mörkbrun garageport av stående panel. Mörkbruna 

vindskivor. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
SCHÖNBECK 5 B från SV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SCHÖNBECK 6. 
adress: Surbrunnsvägen 5. 
ålder: 1936. Ombyggt 1947. 
arkitekt / byggm: S. Persson. Ragnar Nilsson (1947). 
användning: Bostäder. Parhus med nr. 4. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Gult fasadtegel. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Röda 2-lufts fönster. Ljusbrun ekdörr med speglar, 

fönster och överljus. Röd lamelldörr med fönster 
och mönster av stående panel. Två kupor åt öster 
och en åt väster, klädda med röd plåt. Yttertrappa 
med röd klinker. Mur mot gatan med två svarta 
järngrindar. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 
 

 
SCHÖNBECK 6 från SO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 6

fastighet: SCHÖNBECK 7, hus A. 
adress: Ågatan 13, Skolgatan 2. 
ålder: 1938. Ombyggt 1947, 1965. 
arkitekt / byggm: Folke Mårtensson. Gunnar Lindgren (1947). 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Vit Mexisten. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna hela perspektivfönster. Mörkbrun dörr av 

ädelträ med kvadratmönster. Två inbyggda bal-
konger mot sydöst. Kupa mot söder, klädd med 
kopparplåt. Avtrappad liten gesims. Skärmtak i 
kopparplåt över entrén. Fönsterbleck och stuprör 
av koppar. Yttertrappa med konststen och gul klin-
ker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 
Funkishus, men förvanskat av mexistenen. 

 
SCHÖNBECK 7 A från SV 
 

 
SCHÖNBECK 7 A och B från NV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SCHÖNBECK 7, hus B. 
adress: Skolgatan 2. 
ålder: 1966. 
arkitekt / byggm:  
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå puts. 
väggar: Vit Mexisten. 
tak: Platt tak. 
detaljer: Röd garageport av liggande trapetsplåt. Kant runt 

taket av kopparplåt. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
SCHÖNBECK 7 B från NV 
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fastighet: SCHÖNBECK 8. 
adress: Surbrunnsvägen 3, Ågatan 15. 
ålder: 1937. Ombyggt 1942, 1944, 1945, 1952, 1984. 
arkitekt / byggm: Thure H. (?) Nilsson. Brandt (1942), Karl Erikson 

(1945), Rune Welin (1952), Nilsson & Persson 
(1984). 

användning: Bostad. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå ädelputs. 
väggar: Gult tegel. 
tak: Valmat lågt sadeltak, grå falsad plåt. 
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Brun dörr i ädelträ. Altan åt 

väster ovanpå utbyggd veranda. Utkragande dörr- 
och fönsteromfattningar i rött tegel. Indragen entré. 
Avtrappad gesims i rött tegel. Yttertrappa med röd 
klinker. Hängrännor och stuprör av kopparplåt.  
Helt övervuxet av vildvin. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 2. 
 

 
SCHÖNBECK 8 från SO 
 

 
SCHÖNBECK 8 från SV 
 

 
SCHÖNBECK 8 från NO 
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