
fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus A. 
adress: Tobaksgatan 19. 
ålder: Ombyggt 1916, 1933, 1972. 
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Gulmålad puts. 
väggar: Rött tegel. 
tak: Valmat sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Röda 1-lufts spröjsade fönster. Röd lamelldörr med 

spegelmönster och halvrunt fönster. 
Dörromfattning i rött tegel, något utkragande. 
Yttertrappa av kalksten. Rött plank mot väster av 
stående locklistpanel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
JÖNSSON S. 8 A från SV 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 8, hus B. 
adress: Lilla Engelbrektsgatan 2. 
ålder: 1972. 
arkitekt / byggm:  
användning: Garage, förråd. 
antal våningar: 1 
sockel: Gulmålad puts. 
väggar: Vit puts, åt väster rött tegel. 
tak: Lågt sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Två röda garageportar med spegelmönster. Röd 

rundad port av stående panel. Portomfattning i rött 
tegel. Takfotslåda av grön panel. Röd lockpanel i 
gavelspets. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
JÖNSSON S. 8 B från NV 
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fastighet: JÖNSSON SÖDRA 9, hus A. 
adress: Tobaksgatan 21. 
ålder: Ombyggt 1883, 1905, 1935, 1949, 1962. 
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), S. Persson (1935), Ove 

Nilsson (1949), K. Ericsson (1962). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1 
sockel: Svartmålad puts. 
väggar: Vit grov spritputs. 
tak: Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. 
detaljer: Svarta breda 1-lufts spröjsade fönster. Mörkbrun 

teakdörr med speglar. Dörromfattning av rött tegel. 
Profilerad slätputsad gesims. Yttertrappa av 
kalksten. Ståndränna. Liten kupa mot norr, klädd 
med brun plåt. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
JÖNSSON S. 9 A från SV 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 9, hus B. 
adress: Lilla Engelbrektsgatan 4. 
ålder: Ombyggt 1962. 
arkitekt / byggm: K. Ericsson (1962). 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel:  
väggar: Vit puts, åt norr vit trapetsplåt. 
tak: Pulpettak, svart papp. 
detaljer: Garageport. Mur åt norr, klädd med vit trapetsplåt. 

Mörkbrun gångport av stående panel i muren. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
JÖNSSON S. 9 B från NV 
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fastighet: JÖNSSON SÖDRA 10, hus A. 
adress: Tobaksgatan 23. 
ålder: Före 1876. Ombyggt 1887, 1946, 1985. 
arkitekt / byggm: Peter Boisen (1887), Bertil Sundin (1946), Linie 

(1985). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½, mot gården 2. 
sockel: Grågrönmålad puts. 
väggar: Ljusgrön slätputs. 
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 2-kupigt tegel. 
detaljer: Mörkbruna 2-lufts fönster, mot gård 1-lufts. 

Ljusbrun lamelldörr med stående panel och 
halvrunt fönster. Dörromfattning i rött tegel. 
Yttertrappa med gulbeige klinker. Röd stående 
panel på gavel mot väster. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
JÖNSSON S. 10 A från SV 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 10, hus B. 
adress: Lilla Engelbrektsgatan 6. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Grå betong. 
väggar: Ljusgrön slätputs. 
tak: Pulpettak, svart trapetsplåt. 
detaljer: Röd garageport med stående panel. Grönt plank 

mot norr av stående lockpanel. Röd slät dörr i 
planket. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
JÖNSSON S. 10 B från NO 
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fastighet: JÖNSSON SÖDRA 11, hus A. 
adress: Tobaksgatan 25. 
ålder: Ombyggt 1941, 1943, 1954, 1978. 
arkitekt / byggm: Åke Pettersson (1941 och 1943), Bertil Sandin 

(1954), S. Petersson (1978). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½, 2 mot gård. 
sockel: Grå ädelputs. 
väggar: Rött tegel. Ljusgrå puts mot norr. 
tak: Osymmetriskt sadeltak, rött 1-kupigt tegel, mot norr 

svart papp.  
detaljer: Vita 1-lufts fönster mot söder, röda 2- och 3-delade 

mot norr. Brun lamelldörr i ädelträ med skuret 
mönster. Fasaden är murad med liggande och 
stående skift i korsvirkesmönster. Vitputsad taklist. 
Mot norr avtrappad vit gesims och vita 
fönsteromfattningar. Två kupor åt söder med 
tegeltak och klädda med svart plåt. Ståndränna. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 

 
JÖNSSON S. 11 A från SV 
 

 
JÖNSSON S. 11 A från SV 
MÖNSTERMURNING 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 11, hus B. 
adress: Lilla Engelbrektsgatan 8. 
ålder: 1913. Ombyggt 1927, 1941, 1978. 
arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913 och 1927), Åke Pettersson 

(1941), S. Petersson (1978). 
användning: Bostad, förråd. 
antal våningar: 1½ 
sockel:  
väggar: Ljusgrå puts. 
tak: Pulpettak, svart plåt. 
detaljer: Rödbruna 2-lufts fönster. Utkragande 

fönsteromfattningar. Avtrappad gesims. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 
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fastighet: JÖNSSON SÖDRA 11, hus C. 
adress: Lilla Engelbrektsgatan 8. 
ålder: 1978. 
arkitekt / byggm: S. Petersson. 
användning: Garage. 
antal våningar: 1 
sockel: Gråmålad puts. 
väggar: Vitmålad puts. 
tak: Pulpettak, svart papp. 
detaljer: Brun garageport. Rött plank av stående lockpanel 

mot norr. 
  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
JÖNSSON S. 11 C från NV 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 12, hus A. 
adress: Tobaksgatan 27. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½, 2 mot gård. 
sockel: Vitmålad puts. 
väggar: Rosa spritputs. 
tak: Sadeltak, mörkgrå 2-kupig betongpanna. 
detaljer: Vita 2-lufts spröjsade fönster med bukiga rutor, mot 

gård bruna. Vit lamelldörr med spegelmönster och 
spröjsat fönster. Utkragande dörr- och 
fönsteromfattningar i vit slätputs. Vit taklist av 
panel. Tre kupor mot söder i vit lockpanel och med 
stora takutsprång. Yttertrappa av kalksten.  

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 3. 
Kuporna med sina stora takutsprång minskar 
värdet. 

 
JÖNSSON S. 12 A från SV 
 

 
JÖNSSON S. 12 A från SV KUPA 
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fastighet: JÖNSSON SÖDRA 12, hus B. 
adress: Lilla Engelbrektsgatan 10. 
ålder:  
arkitekt / byggm:  
användning: Bostad, garage.  
antal våningar: 1 
sockel: Vitmålad puts, åt norr rosa. 
väggar: Rosa spritputs, åt norr vit. 
tak: Platt tak, svart plåt. 
detaljer: Bruna 2-lufts spröjsade fönster. Bruna lamelldörrar. 

En vit halvdörr med panel i fiskbensmönster och ett 
diagonalsatt fönster. Vit garageport med 
spegelmönster. Vita dörr- och fönsteromfattningar, 
åt norr rosa. Hög takfotslist, klädd med vit 
byggplatta. Mur åt norr i vit puts med rosa sockel, 
krönt av betongpannor. I muren en rundad vit port 
av stående panel och en fönsteröppning med svart 
stallfönster av järn. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 

 
JÖNSSON S. 12 B från NO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

fastighet: JÖNSSON SÖDRA 13, hus A. 
adress: Tobaksgatan 29. 
ålder: Ombyggt 1951. 
arkitekt / byggm: Karl Erikson (1951). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Blågråmålad puts. 
väggar: Vit slätputs. 
tak: Sadeltak, grå skiffer, åt norr röd plåt.. 
detaljer: Blå hela fönster. Blå lamelldörr med spegelmönster 

och halvrunt fönster. Dörromfattning och 
fönsteromfattningar mot norr i vitmålat, utkragande 
tegel. Profilerad gesims. Yttertrappa med rödbrun 
klinker. Två nyare och ett gammalt takfönster åt 
söder. Ankarjärn mot öster. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 3, M = 3. 

 
JÖNSSON S. 13 A från SO 
 

 
JÖNSSON S. 13 A från NO 
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fastighet: JÖNSSON SÖDRA 13, hus B. 
adress: Tobaksgatan 29. 
ålder: 1897, delvis. Ombyggt 1951. 
arkitekt / byggm: Karl Erikson (1951). 
användning: Bostad. 
antal våningar: 1½ 
sockel: Blågråmålad puts. 
väggar: Vit slätputs. 
tak: Pulpettak, röd plåt. 
detaljer: Blå hela fönster. Fransk balkong med blått 

järnräcke. Vitputsad mur åt öster och norr, krönt av 
taktegel. I muren en mörkbrun port med panel i 
fiskbensmönster och en mörkbrun dubbelport med 
stående panel. 

  
värdering 
kulturhistoriskt (K) 
miljömässigt (M) 

K = 4, M = 4. 
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