
fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. 
adress: Engelbrektsgatan 23. 
ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. 
arkitekt / byggm: S. Johansson (1956 och 1958). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Svartmålad puts. 
väggar: Rött tegel. 
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. 
detaljer: Vita hela fönster. Brun teakdörr med fönster. 

Dörromfattning med vit spritputs. Avtrappad 
gesims. Kupa mot söder med brun stående panel 
och tegeltak. Yttertrappa med klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 

 
BERGMAN S 7 A från SV 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus B. 
adress: Föreningsgatan 24. 
ålder: 1958. 
arkitekt / byggm: S. Johansson. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vitmålad puts. 
tak: Pulpettak, svart papp. 
detaljer: Blå garageport med stående panel. Brun 

locklistpanel över port. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
BERGMAN S 7 B från NV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

fastighet: BERGMAN SÖDRA 10, hus A. 
adress: Engelbrektsgatan 15. 
ålder: Ombyggt 1919, 1982. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1919), Toni Nordström (1982). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Ljust brunmålad puts. 
väggar: Gult tegel. 
tak: Sadeltak, röd eternit. 
detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster. Brun lamelldörr 

med sidoljus. Avtrappad gesims med strömskift. 
Stickbågar. Två kupor mot norr med brun 
locklistpanel och svart papptak. Ståndränna. 
Yttertrappa av kalksten. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 

 
BERGMAN S 10 A från SV 
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fastighet: BERGMAN SÖDRA 10, hus B. 
adress: Engelbrektsgatan 15. 
ålder: 1927. 
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad. 
antal våningar: 1, 2 i halva huset. 
sockel:  
väggar: Gul puts. 
tak: Pulpettak och mansardtak, svart papp och grå plåt.
detaljer: Fönster och dörrar ej synliga. Plank mot norr av 

röd locklist. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

Kan ej bedömas från gatan. 

 
BERGMAN S från NO PLANK 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

fastighet: BERGMAN SÖDRA 11, hus A. 
adress: Engelbrektsgatan 17 – 19. 
ålder: Ombyggt 1908. 
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå puts. 
väggar: Ljusgrå spritputs. 
tak: Sadeltak, röd eternit, mot norr grå eternit. 
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Brun lamelldörr med sidoljus. 

Profilerad vit gesims. Vita slätputsade dörr- och 
fönsteromfattningar. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2, M = 2. 

 
BERGMAN S 11 A från SO 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

fastighet: BERGMAN SÖDRA 11, hus B. 
adress: Föreningsgatan 18. 
ålder: 1907. 
arkitekt / byggm: Peter Boisen. 
användning: Bostadskomplement. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Röd locklistpanel. 
tak: Pulpettak, grå eternit. 
detaljer: Fönster och dörrar ej synliga. Plank mot norr av 

röd locklist. 
anm: Boisen ritade en tvättstuga i tegel som skulle 

byggas här. Går ej att se om denna finns kvar, i så 
fall starkt ombyggd, eller om det befintliga huset är 
senare. 

Bild, se Bergman Södra 10, hus B 

   
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M)  

Kan ej bedömas från gatan.  
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fastighet: BERGMAN SÖDRA 12, hus A. 
adress: Engelbrektsgatan 21. 
ålder: 1881. Ombyggt 1902, 1905, 1987. 
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1902), Erikson (1905), Börje 

Johnzon (1987). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½, mot gård 2. 
sockel: Grå puts. 
väggar: Rött tegel, mot gård gult tegel. 
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Bruna 2-lufts fönster. Brun lamelldörr med sidoljus 

och små fönster. Avtrappad gesims. Kupa åt 
söder, klädd med svart plåt. Breda markiser. 
Yttertrappa med klinker. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
BERGMAN S 12 A från SO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

fastighet: BERGMAN SÖDRA 12, hus B. 
adress: Föreningsgatan 22. 
ålder: 1969. 
arkitekt / byggm: Ulf Söderman. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Rött tegel. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Tre bruna garageportar med liggande panel. 

Rundad port i mur med svart järngrind. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
 
BERGMAN S 12 B från NO 
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fastighet: BERGMAN SÖDRA 15, hus A. 
adress: Engelbrektsgatan 13. 
ålder: Ombyggt 1949, 1973, 1990. 
arkitekt / byggm: Ove Nilsson (1949). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½, mot gård 2. 
sockel: Grå puts. 
väggar: Rött tegel, på ovanvåning mot norr grå puts. 
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 2-kupigt tegel, mot norr 

plåt. 
detaljer: Bruna 2-lufts fönster, på ovanvåning 1-lufts. Brun 

lamelldörr i teak med speglar och sidoljus. 
Avtrappad gesims med strömskift. Stickbågar. Tre 
kupor åt söder, klädda med svart plåt. Ståndränna. 
Yttertrappa av kalksten. 
Gavel mot Sektersgatan visar tydligt påbyggnaden 
av ovanvåningen mot norr och att två fönster 
murats igen. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 
 

K = 2 (gata) 4 (gavel, gård), M = 2 (gata)  
4 (gavel, gård). 
 

 
BERGMAN S 15 A från SV 
 

 
BERGMAN S 15 A från SV 
GAMMALT OCH NYTT 
 

 
BERGMAN S 15 A från SV GESIMS

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: BERGMAN SÖDRA 15, hus B. 
adress: Föreningsgatan 12. 
ålder: Ombyggt 1973, 1990. 
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Svartmålad puts. 
väggar: Gulrött tegel. 
tak: Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. 
detaljer: Vita hela fönster. Vit lamelldörr med spegelmönster 

och spröjsat fönster. Gesims i rött tegel, avtrappad 
med strömskift. Dekorränder och stickbågar i rött 
tegel. Ståndränna. Tillbyggt garage i ljusrött tegel, 
med bred vit garageport. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 2 (västra delen) 4 (östra delen), M = 3. 

 
BERGMAN S 15 B från NV 
 

 
BERGMAN S 15 B från NV TAKFOT
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fastighet: BERGMAN SÖDRA 15, hus C. 
adress:  
ålder: 1910. Ombyggt 1973, 1990. 
arkitekt / byggm:  
användning: Bostadskomplement. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå puts. 
väggar: Ljusrött tegel. 
tak: Platt. 
detaljer: Bruna små hela fönster. Brun port till gården, 

stående träpanel. Avtrappad gesims med 
strömskift. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 5, M = 4. 

 
BERGMAN S 15 C från SV 
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