
fastighet: SYLVAN 1, hus A. 
adress: Skolgatan 20, Bruksgatan 3. 
ålder: 1913. Ombyggt 1968. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå ädelputs. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Vita fönster, dels hela, dels osymmetriskt delade 2-

lufts. Ljusbruna teakdörrar med brädmönster, var-
av en med över- och sidoljus. Frontespiser mot 
norr och väster, den norra har en liten spira på 
taket. Runda spröjsade fönster i gavelspetsar och 
på en frontespis. Enkel rak gesims. Ståndränna. 
Balkong mot sydost med svart järnräcke. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 2. 
 

 
SYLVAN 1 A från NO 
 

 
SYLVAN 1 A från SV 
 

 
SYLVAN 1 A från N  
GAVELSPETSFÖNSTER 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SYLVAN 1, hus B. 
adress: Bruksgatan 3. 
ålder: 1963. 
arkitekt / byggm: R. Malm. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vitmålad puts. 
tak: Pulpettak. 
detaljer: Två bruna garageportar av stående panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
SYLVAN 1 B från N 
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fastighet: SYLVAN 2, hus A. 
adress: Surbrunnsvägen 21, Bruksgatan 1. 
ålder: 1911. Ombyggt 1925, 1943, 1960, 1963. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (även 1925). K. Hansson (1943), R. 

Malm (1963). 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Gult fasadtegel. 
tak: Halvvalmat sadeltak, röd 1-kupig takpanna. 
detaljer: Vita fönster i olika storlekar med småspröjsade 

överbågar. Bruna brädmönstrade teakdörrar med 
sidoljus. Frontespis mot öster, övre delen i gul 
puts. Avtrappad vit gesims. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 2. 
 

 
SYLVAN 2 A från SO 
 

 
SYLVAN 2 A från O 
 

 
SYLVAN 2 A från N 
 

 
SYLVAN 2 A från V 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SYLVAN 2, hus B. 
adress: Bruksgatan 1. 
ålder: 1953 (östra delen), 1963 (västra delen). 
arkitekt / byggm: Börje Svensson (1953), R. Malm (1963). 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Gul puts. 
tak: Pulpettak. 
detaljer: Två vita garageportar av plåt, med kvadratmönster.
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
SYLVAN 2 B från NV 
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fastighet: SYLVAN 3. 
adress: Skolgatan 18. 
ålder: 1910. Ombyggt 1924, 1944, 1948. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Tage Billgren (1944 och 1948). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 5. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Byggplattor med rödaktig singel. 
väggar: Gul huggen Mexisten. 
tak: Sadeltak åt väster och mansardtak åt öster, rött 

flattegel. 
detaljer: Röda korsdelade fönster. Röd spegeldörr med 

spröjsat fönster. Dörromfattning i gult fasadtegel. 
Balkong i nordväst med räcke av svart korrugerad 
plåt. Kupa åt väster, klädd med svart plåt. Solbän-
kar av stående Mexisten. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 2. 
 

 
SYLVAN 3 från NV 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SYLVAN 4, hus A. 
adress: Surbrunnsvägen 19. 
ålder: 1910. Ombyggt 1920, 1943. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (även 1920). Thorsten Mattisson 

(1943). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 6. 
antal våningar: 2 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Mansardtak, grå falsad plåt i övre delen. Undre 

delen f. n. papp, ska kläs med svarta skifferplattor. 
detaljer: Mörkblå korsdelade fönster i bottenvåningen, vitt 

sexdelat i ovanvåning. Svart pardörr med överljus 
och snidade speglar med kvadrater och musslor. 
Elegant mansardfönster i grå plåt med rundad 
ovandel, profilerad takkant, facetter och utspar-
ningar. Frontespis, som delas med nr. 6, har puts-
dekorer och är krönt av litet torn med spira och 
flöjel märkt ”1910”. Vita profilerade dörr- och föns-
teromfattningar. Avtrappade solbänkar. Grå profile-
rad gesims. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K = 1, M = 2. 
Mycket välbevarat parhus, bland de äldsta i Egna-
hem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SYLVAN 4 A och B från NO 
 

 
SYLVAN 4 A från NO DÖRR 
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fastighet: SYLVAN 4, hus A                                            forts.  

 
SYLVAN 4 A och 6 från NO  
FRONTESPIS 
 

 
SYLVAN 4 A och 6 från SO  
FLÖJEL 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SYLVAN 4, hus B. 
adress: Surbrunnsvägen 19. 
ålder: 2005. 
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad, garage. 
antal våningar: 2 
sockel: Grå puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Mansardtak, grå falsad plåt i övre delen, undre 

delen svarta skifferplattor. 
detaljer: Vitt sexdelat fönster. Brun garageport av plåt, med 

mönster av rektanglar. Pulpettak över garagepor-
ten, grå falsad plåt. Elegant mansardfönster i grå 
plåt med rundad ovandel, profilerad takkant, facet-
ter och utsparningar. Grå avtrappad gesims. 
Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 1, M = 2 (övre delen). 
Mycket välanpassad nybyggnation, där man kopie-
rat de flesta av huvudbyggnadens dekorelement. 
 
K = 4, M = 2 (undre delen). 
Garagedelen verkar malplacerad och klumpig. 

 
SYLVAN 4 B från NO NY KUPA 
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fastighet: SYLVAN 5. 
adress: Skolgatan 16. 
ålder: 1910. Ombyggt 1959. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Rosemarie Danielsson (1959). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 3. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Byggplattor med rödaktig singel. 
väggar: Gul huggen Mexisten. 
tak: Sadeltak åt väster och mansardtak åt öster, rött 

flattegel. 
detaljer: Vita, med lös spröjs korsdelade fönster. Mörkbrun 

lamelldörr med fönster och diagonalmönster. 
Dörromfattning i gult fasadtegel. Balkong i sydväst 
med svart järnräcke. Solbänkar av stående Mexis-
ten. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 2. 
 

 
SYLVAN 5 från SV 
 

 
SYLVAN 5 från SV BALKONG 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SYLVAN 6. 
adress: Surbrunnsvägen 17. 
ålder: 1910. Ombyggt 1920, 1981, 1993. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (även 1920). Christer Persson 

(1981). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 4. 
antal våningar: 2 
sockel: Grågrön målad puts. 
väggar: Grå puts. 
tak: Mansardtak, grå falsad plåt i övre delen, undre 

delen grå skifferplattor. 
detaljer: Bruna korsdelade fönster, 3-lufts i mansardfönstret 

och hela i verandan. Brun dörr med stående panel 
och överljus. Elegant mansardfönster i grå plåt 
med rundad ovandel, profilerad takkant, facetter 
och utsparningar. Frontespis, som delas med nr. 4, 
har putsdekorer och är krönt av litet torn med spira 
och flöjel märkt ”1910”. Vita profilerade dörr- och 
fönsteromfattningar. Avtrappade solbänkar. Grå 
profilerad gesims. Ståndränna. Yttertrappa med 
rödbrun klinker. Veranda åt söder med balkong 
över, klädd med vit stående panel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
Mycket välbevarat parhus, bland de äldsta i Egna-
hem. Verandan i söder känns dock påklistrad. 

 
SYLVAN 6 från O 
 

 
SYLVAN 6 från SO GESIMS 
 

 
SYLVAN 4 A och 6 från SO  
FLÖJEL 
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fastighet: SYLVAN 7. 
adress: Skolgatan 14. 
ålder: 1910. Ombyggt 1947. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Tore Johansson (1947). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 9. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Vit stänkputs. 
tak: Halvvalmat sadeltak, rött flattegel. 
detaljer: Blå korsdelade fönster. Brun teakdörr med bräd-

mönster och över- och sidoljus. Utkragande slät-
putsade fönsteromfattningar. Slätputsad profilerad 
gesims. Kupa mot väster, klädd med svart plåt. 
Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
 

 
SYLVAN 7 från NV 
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fastighet: SYLVAN 8, hus A. 
adress: Surbrunnsvägen 15. 
ålder: 1910. Ombyggt 1946, 1961. 
arkitekt / byggm: Olsson & Jönsson. Nils Selander (1946), Sven 

Göran Johansson (1961). 
användning: Bostad. Par med nr. 10. 
antal våningar: 2 
sockel: Rödmålad puts. 
väggar: Rött tegel. 
tak: Mansardtak, svart papp (?) i form av takpannor. 
detaljer: Vita fönster, spröjsade till fyra delar. Mörkbrun slät 

dörr med överljus. Mansardfönster klätt med svart 
plåt, rundat i ovankant och med facett. Balkong åt 
norr på gjutjärnsstolpar, med sadeltak av svart 
trapetsplåt över, och med räcke av svart stående 
panel. Litet skärmtak på svarvade konsoler över 
ingången. Avtrappad gesims. Stickbågar. Ytter-
trappa med röd klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
 

 
SYLVAN 8 A från NO 
 

 
SYLVAN 8 A från NO BALKONG 
 

 
SYLVAN 8 A från O  
BALKONGSTOLPE 

 
SYLVAN 8 A från NO SKÄRM-
TAKSKONSOL 

  
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SYLVAN 8, hus B. 
adress: Surbrunnsvägen 15. 
ålder: 1963. 
arkitekt / byggm: K. Ericsson. 
användning: Garage, förråd, carport. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Rött tegel. 
tak: Sadeltak, svarta eternitplattor. 
detaljer: Klarlackerad garageport av liggande fjällpanel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
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fastighet: SYLVAN 9. 
adress: Skolgatan 12. 
ålder: 1910. Ombyggt 1989. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Nilam Glasservice (1989). 
användning: Bostad. Parhus med nr. 7. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Gråmålad puts. 
tak: Halvvalmat sadeltak, svart plåt i takpanneform. 
detaljer: Bruna korsdelade fönster. Svart lamelldörr med 

panelmönster, halvrunt, spröjsat fönster och över-
ljus. Vita utkragande slätputsade dörr- och fönster-
omfattningar. Vit profilerad gesims. Kupa mot väs-
ter, klädd med svart plåt. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 
 

 
SYLVAN 9 från SV 
 

 
SYLVAN 9 från SV GESIMS 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SYLVAN 10. 
adress: Surbrunnsvägen 13. 
ålder: 1910. Ombyggt 1919, 1946, 1948, 1959. 
arkitekt / byggm: Olsson & Jönsson. Henrik Nilsson (1919), Nils 

Selander (1946), Tore Johansson (1948), K. Erics-
son (1959). 

användning: Bostad. Par med nr. 8. 
antal våningar: 2 
sockel: Rödmålad puts. 
väggar: Rött tegel. 
tak: Mansardtak, svart papp (?) i form av takpannor. 
detaljer: Vita hela fönster. Brun teakdörr med överljus. 

Mansardfönster klädda med svart plåt, rundade i 
ovankant och med facett. Balkong åt söder på 
gjutjärnsstolpar, med skärmtak av korrugerad plast 
över, och med räcke av grön stående panel. Av-
trappad gesims. Stickbågar. Yttertrappa med brun 
klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 2. 
 

 
SYLVAN 10 från O 
 

 
SYLVAN 10 från O KUPA 
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fastighet: SYLVAN 11. 
adress: Videgatan 4, Skolgatan 10. 
ålder: 1923. Ombyggt 1926, 1965. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. K. Göransson (1965). 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 2½ 
sockel: Grå puts. 
väggar: Vit huggen Mexisten. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Ljusbruna hela fönster. Klarlackad teakdörr med 

diagonalmönster. Runda fönster i gavelspetsarna. 
Solbänkar av Mexisten på högkant. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 2. 
 

 
SYLVAN 11 från SV 
 

 
SYLVAN 11 från O 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: SYLVAN 12, hus A. 
adress: Surbrunnsvägen 11, Videgatan 2. 
ålder: 1913. Ombyggt 1932, 1961, 1966. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson. Kai Krüger (1961 och 1966). 
användning: Bostäder. 
antal våningar: 2 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Gråmålad sprutputs. 
tak: Mansardtak, rött 1-kupigt tegel. Flygel mot väster 

har halvvalmat sadeltak. 
detaljer: Röda hela fönster. Röd ribbmönstrad lamelldörr 

med över- och sidoljus. Frontespis mot öster med 
spira. Dekor i korsvirkesmönster målat i rött på 
frontespis och gavelspets mot söder. Vita dörr- och 
fönsteromfattningar. Profilerad vit gesims, en del 
med liten tandsnittsbård. ”1913” i smide på vit 
putsutsparning. Ankarjärn. Två små kupor mot 
söder. Yttertrappa av granit. Ståndränna mot sö-
der. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K = 3, M = 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SYLVAN 12 A från SO 
 

 
SYLVAN 12 A från NO 



 10

fastighet: SYLVAN 12, hus A                                          forts.

 
SYLVAN 12 A från NO  
FRONTESPIS 
 

 
SYLVAN 12 A från SO GAVEL-
SPETS 
 

 
SYLVAN 12 A från SO GESIMS 
 

 
SYLVAN 12 A från SO KUPA 
 

 
SYLVAN 12 A från SO SPIRA 
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fastighet: SYLVAN 12, hus B. 
adress: Videgatan 2. 
ålder: 1963. 
arkitekt / byggm: Kai Krüger. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Grå stänkputs. 
tak: Pulpettak. 
detaljer: Två röda garageportar av stående panel. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 
 

 
SYLVAN 12 B från SO 
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