Miljöbeskrivningar

endast anslutningen till Esplanaden och belägenheten på samma sluttning.
Kring Bromsargatan ligger sex äldre villor av
1920-30-talens egnahemskaraktär och två sentida
villor. Det är ett lugnt avskilt område som skulle
tåla att utökas något. Bäckatorpsgatans radhus är
tätt byggda souterränghus från 1972-73. Ett
skogsstråk skiljer det ifrån SJ:s faluröda personalbostäder med dess särpräglade miljö.
Kvarteret Korpens radhus från 1962 har en
egen karaktär med sina mättade färger på betongstommarnas puts.

15 Bäckatorp
Omfattning
Kv Bufferten, Bromsaren, Kårstahult 1:2, Bäckatorp 1, Truten, Grisslan, Råkan, Kajan, Skatan,
Hackspetten och Korpen.
Beskrivning
Detta är ett synnerligen heterogent område och
består egentligen av tre typer av bebyggelse:
egnahemsmiljön vid Bromsargatan, järnvägsarbetarbostäderna Bäckatorp och de sentida radhusen vid Bäckatorpsgatan och det gemensamma är

Ingående kulturhistoriskt värdefull miljö
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Husen är av tre typer. Den ena är mer nationalromantisk med valmat tak, lockpanel och stora
tätspröjsade treluftsfönster. Den andra är mer traditionell med sadeltak och sexdelade tvåluftsfönster medan den tredje är en blandning av de
två. Uthusen på gården har modern funktion: sophus och förråd. Alla hus har tak med tvåkupigt tegel. Fönster och portar med foder samt förstukvistar är idag vitmålade. Till stor del tycks snickerierna vara ursprungliga eller nygjorda enligt

Beskrivning
Bäckatorps personalbostäder byggdes 1918-21
ovanför det då nyligen öppnade stora omlastningsmagasinet vid bangården. De byggdes i första hand för den stora gruppen stationskarlar som
hade sina arbetsplats här nedanför. Varje hus bestod av fyra lägenheter om två rum och kök fördelade på två plan.
62

Miljöbeskrivningar

De fd personalbostäderna vid Bäckatorp

regionalt kulturhistoriskt intresse. Hallsberg som
länets största järnvägsstation bör måna om sina
olika typer av järnvägsanknutna miljöer, varav
Bäckatorp är en.

äldre modell. Portarna är dock bytta vid en modernisering under 1960-talet.
Bedömning
Järnvägsbostäderna vid Bäckatorp är med sin väl
bibehållna miljö och husens välhållna detaljer av

Rekommendationer
Husen underhålls med ursprungliga material och
metoder. Moderniseringar bör ske försiktigt. Ursprungliga fönster får inte bytas, liksom ej heller
tak- och fasadmaterial. Ett skydd i detaljplan rekommenderas.

En av områdets förstukvistar
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