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Beskrivning: 

Kvarteret Laken består av en blandning av verksamhetslokaler och bostäder samt en större öppen 

parkering mitt i kvarteret mot Tunnbindaregatan. Största byggnaden utgörs av en butikslokal i ett 

plan med flackt tak mot Skaragatan och Tunnbindaregatan. I kvarterets södra del längs Södra 

kyrkogatan finns ett trevånings lamellhus. Längs Majorsallén och hörnet av Skaragatan finns tre äldre 

byggnader, de närmast Skaragatan är sammanbyggda, medan den tredje är en friliggande villa med 

trädgård in mot kvarterets mitt. Två envånings garagelängor leder in mot parkeringen från 

Majorsallén.  

Egenskaper: 

Kvarteret präglas av bebyggelse med olika utformning, material, tillkomsttid och användning. Till 

största delen låg bebyggelse och stora öppna ytor samt en del grönyta, främst runt bostadshusen. 

Kvarteret utgör gränsen mellan de mer stadslika centrala delarna av staden och villakvarteren i dess 

utkant och speglar båda dessa kvarterstyper. 

Historik: 

På stadsplankartan från 1915 är kvarteret utritat, men ännu inte helt bebyggt. En stadskarta från 

1967 visar att samtliga kvarterets tomter är bebyggda. Förutom lamellhuset och de äldre 

tvåvåningshusen mot Majorsallén består kvarteret av friliggande villor nära gatorna och trädgårdar in 

mot kvarteret. 

Nuvarande detaljplan är från 10/5 1973 vilken tillät utbyggnaden av den idag delvis tomma 

butikslokalen. 

Värdering: 

Kvarteret rymmer flera tidslager och präglas av brokig bebyggelse med en blandning av 

bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler från olika tider. 

Riktlinjer: 

 Bebyggelsens individuella arkitektur och tidstypiska drag skall respekteras.

- Den äldre bebyggelsen mot Skaragatan / Majorsallén bör på sikt återfå ursprunglig

fönsterutformning.

 Karaktärsskapande inslag i bebyggelse och landskap samt grönstruktur ska respekteras

- Förträdgårdar mot Majorsallén, Södra kyrkogatan och Tunnbindaregatan respekteras.

- Utformningen med trädgård och gårdsmark in mot kvarterets mitt respekteras.

 Ny bebyggelse prövas med försiktighet.

- Vid beslut om nybyggnation ska byggnader anpassas till kringliggande byggnaders

proportioner och uttryck.

- Mot Skaragatan kan butikslokalen i en våning ersättas med bebyggelse i 3-4 våningar likt

kringliggande bebyggelse mot Skaragatan. Lämpligtvis med våning 2-4 något indragen och

med gavelfasad mot gatan. Mot Tunnbindaregatan är bebyggelse av lamellhustyp lämplig.
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