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16. Nya Lidköpingstidningen 
Fastigheten byggdes 1924 och var då 
grovreveterad. Fram till 1943 inrymdes här 
två butiker. Under 1970-talet gjordes flera 
större renoveringar av fastigheten. Mellan 
åren 1991-92 isolerades fastigheten och 
fick en ny fasad av trå.

17. Casa Mia Restaurang
Ursprungligen var denna fastighet ett 
spannmålsmagasin på 1930-talet. En 
bilverkstad inreddes i ladugården. En 
tillbyggnad av verkstaden gjordes 1946 och 
som revs sent 1980-tal.

Retrolägenheten Andra våningen

Den möblerade lägenheten Andra Våningen ligger på 
Storgatan 1, i den gamla brandsstationen vid ån Nossan. 
Den är inredd med autentiska föremål från 1960-talet. Här 
finns kök och tre rum - vardagsrum, barnkammare och 
tonårsrum. 

AM Alströmer
0512-570 30
am.alstromer@essunga.se
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Öppettider 2011
Lördagar kl 12 – 14, Nossebro Marknad kl 11-14 
Även öppet vid vissa arrangemang; se www.essunga.se under Retro 
Nossebro för mer information. Fri entré på anvisade öppettider. 
Förbokade grupper ring 070-789 2979, kostnad 20 kr/pers.  
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Välkommen 
på en retropromenad 

längs med Storgatan...

              ...i Nossebro 
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Om retropromenaden

Den moderna historien är viktig att bevara och reflektera över 
redan nu – promenera längs Storgatan i Nossebro.

Fastigheterna längs Storgatan mellan bron och Bankgatan 
utgör tillsammans en unik samling byggnader, som under 
1960-70 talen renoverades och har sedan dess kvar den 
tidstypiska karaktären. Under 1960-talet kom miljonprogrammet 
– en miljon bostäder under tio år. Här på landsbygden 
kännetecknades detta årtionde av om– och tillbyggnad samt 
större renoveringar. Det är fastigheterna som tillsammans och 
dess läge längs Storgatan som ger en retrokänsla av 1960-70-
talen.

Välkommen på en promenad och studera våra fastigheter.
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13. Gamla Ting
Huset byggdes i början av 1900-talet och var då järnvägs-
hotell. Hela fastigheten renoverades sent 1960-tal.Tidsty-
piskt är: 
• Bostad och affärshus (butiker i bottenplanet och 
   lägenheter på övre plan)
• Mexitegel från sent 1960-tal och 
   klinker/keramikplattor i nedre plan
• Perspektivfönster på andra våning

• Skärmtak

14. Ekmans TV-service
Huset byggdes 1923 och var då reveterat.Tidstypiskt är:
• Bostad och affärshus (butiker i bottenplanet och lägenhet- 
   er på övre plan) 
• Helt ny fasad i mexitegel 1969 och som  
   delvis är klädd med klinker/keramikplat-
tor
• Perspektivfönster på andra våning

15. Affärslokal 
Fastigheten består av en äldre del – tidigt 
1900-tal - som byggdes om 1946.  Den 
högra delen är från 1930-talet.
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4. Hermanssons begravningsbyrå &  
    Dekåra Blomsterdesign
Här revs den gamla byggnaden och nuvarande fastighet 
byggdes mellan åren 1959 – 60.

Sidobyggnaden byggdes till tidigt 
1990-talet. Gränden mellan denna 
fastighet och Eriksons Chark kom till i 
slutet av 90-talet och heter kyrkogränd.

5. Eriksons Chark
Fastigheten är från 1914. Den är om- 
och tillbyggd flera gånger mellan åren 
1960 - 1973. Fasaden är reveterad på 
rött och gult tegel.  

6. Café Crossroad
Fastigheten byggdes 1964-65 och har kvar hela sin 
1960-tals-karaktär. Tidstypiskt är: 
• Bostad- och affärshus (butiker  

   i bottenplanet och lägenhet på 
   övre plan)
• Byggt helt i rött tegel

 



5

7. Ainas klädaffär
Den ursprungliga fastigheten är från 
1916. I början var det 3 näringsidkare 
i fastigheten – charkuteri, järnhandel 
och nya konditoriet. Hilma Augustsson 
drev konditoriet och var vida känd för sina moccatårtor. 
Axelssons järnhandel drevs av två bröder. 

8. Herrns PC
Fastigheten är från 1900. I ena hörnet 
finns stentrappan fortfarande kvar.

9. Gerdas konditori
Fastigheten är från tidigt 1900-tal. 1965 bekläddes fasa-
den med sideplattor. 1970 gjordes en tillbyggnad. 
Tidstypiskt är: 
• Bostad- och  affärshus (butiker i 
   bottenplanet och lägenheter på  
   övre plan)
• Den sidebeklädda fasaden
• Flera inredningsdetaljer från  
   1960-talet 
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10. Tidéns Ur och Din Hårvård  (Storgatan 29)
Fastigheten byggdes 1954-55 av byggmästare Högvall. 
Arkitekt var Drott Gyllenberg, Skara. Hela fastigheten är 
opåverkad av senare tids epoker och i mycket gott tidsen-
ligt skick. 

Tidstypiskt är: 
• Perspektivfönster på andra 
   våningen
• Teakdörrarna
• Det gula teglet
• Staket i smide

11. Colorama Jansons Färghandel 
Denna fastighet är i original med sin träpanel från tidigt 
1900-tal. Det är en av de äldre fastigheterna längs Storga-

tan. Uthusen/förråden finns bevarade 
på tvärgatan. En ombyggnad gjordes 
1964. Det är en tidstypisk färgaffär 
som till stora delar har lika brett och 
varierat sortiment som 1960-talets 
kemikalieaffär. 

12. Calzone Pizzeria
Tidigt på 1900-talet låg här en enplansfastighet. 

Fastigheten byggdes upp en våning 
och därefter byggdes den till 
ytterligare på längden. Brunputsen 
är från 1940-talet. 
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1. Slangtornet/Brandstationen
På 1930-talet byggdes slangtor-
net med sidobyggnaden. Tornet 
och byggnaden kläddes med 
sideplattor på 1960-talet.
 

2. Nossebro Elektriska 
Affär
Huset byggdes ursprungligen i slutet av 1800-talet. Den se-
naste förändringen på fastighet-
en var 1938 då en verkstadslo-
kal byggdes till. Verksamheten 
och all inredning är tidstypisk 
från 1969. Butiken var stängd 
i 40 år tills den åter öppnades 
2009 för bokade besök. 

3. Hectors skor
Fastigheten är från 1909. Efter branden 1959 gjordes en 
total om- och tillbyggnad. 1976 gjordes en nybyggnad av 
lagerlokal.
Tidstypiskt är: 
• Bostad- och affärshus (butiker i 
   bottenplanet och lägenhet på 
   övre plan)
• Fasadbeklädnaden
• Entrédörrar i teak
• Perspektivfönster på andra 
   våning
 


