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Den glömda bakgården 
har vaknat till liv igen
Förut var det en grusplan och 
inte så mycket mera. Men nu har 
bakgården på Herrgårdsgatan 6 
fått färg och liv igen. 
Men det har tagit tid och har 
bland annat krävt byggandet av 
ett underjordiskt garage. 
– Jag är mest nöjd med att 
innergården nu ser prydlig och in-
bjudande ut, säger Britt Eriksson, 
Paritt AB.

Paritt AB köpte Lantmätaren 1 för 
cirka fyra år sedan. Det nya kon-
torshuset började byggas i mars 
2010 och stod klart för infl ytt i maj 

2011. Huset fi ck ett hedersomnäm-
nande av stadsbyggnadsnämnden, 
men vad många kanske inte tänker 
på är att innergården fått sig ett re-
jält lyft. När Paritt köpte fastigheten 
användes gården som parkering 
och ett staket löpte tvärs över. På 
gården stod också ett litet betong-
hus som användes som arkiv. 

– DET VAR egentligen ingenting 
gjort där. När jag såg det tänkte jag 
att här kunde man snygga till lite, 
säger Britt Eriksson. 

Året efter köptes även fastighe-
ten på Norra Kyrkogatan 4, som 
har ett underjordiskt garage.  
Garaget förlängdes och på så sätt 
skapades 15 nya parkeringsplat-
ser. Det nya garaget var klart i 
november 2010 och har ett fönster 
i taket mot innergården. Inner-
gården behövdes inte längre som 
parkering, utan utrymmet kunde 

användas till annat. Gården har 
belagts med plattor och så har 
man planterat sedum, en mark-
täckande växt. I maj förra året var 
arbetet helt färdigt.

– Vi valde att inte ha gräs efter-
som vi ville att det skulle vara tyst, 
vi ville inte ha några störande 
gräsklippare. Sedum klarar sig 
dessutom utan skötsel. Det blev 
dyrare i inköp jämfört med gräs, 
men det är praktiskt och fi nt, säger 
Britt Eriksson. 

På gården fi nns också numera 
ett cykelförråd, bänkar, bord och 
belysning.

– Förutom att miljön har blivit 
trivsammare fyller den också en 
funktion för mina hyresgäster; att 
de kan sitta utomhus när vädret 
tillåter. Det är också ett sätt för 
dem att träff as fast de hyr i olika 
fastigheter, säger Britt Eriksson. 

ANNA SJÖSTRÖM

I maj förra året var arbetet med gården på Herrgårdsgatan 6 klart. Britt Eriksson berättar att innan var det stora nivåskillnader och att gårdens utformning fanns 
med i planerna redan från början.  FOTO:  ANNA SJÖSTRÖM

Så här såg det ut före. Gården fungerade som parkeringsplats och här stod även 
ett litet hus som senare revs. 
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