
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Algade 50

Matr.nr.
152a, Korsør bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1875
Omb. år: 2002

BBR
Samlet etageareal: 551 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  2

Algade 50

Portåbning

Hoveddør

Glaspartier

Skilte

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Fladbuet portåbning med rødmalet 
dobbeltport i træ. Porten er udført 
med viftesprosset overvindue.

Rammedør i hvid alu, placeret i 
mindre niche.

En-fags glaspartier i varieret stør-
relse. Partierne er udført med en 
hvid pladeafblænding øverst samt 
med røde faldmarkiser.

Skiltningen er udført som enkelt-
bogstaver og logo samt som på-
klæbning på vinduerne. 

To-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ med termoglas.

Frontkvist med pudset front og 
fl unke i zink.

Sadeltag belagt med røde vinge-
teglsten. Tagfl aden brydes af fi re 
ovenlysvinduer.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
maj 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis særligt vinduespartierne ved 
stueetagen i fremtiden bliver bearbejdet i form og proportion således 
de afspejler den øvrige facades arkitektur. Ligeledes bør indgangsdør, 
skiltning og sokkel bearbejdes.

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte. 
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Facaden fremstår pudset, malet 
i en lys gul nuance, med enkelte 
hvidmalede detaljer. Der er farve- 
og materialemæssigt fi n harmoni 
mellem facade, de hvide vinduer, 
det røde tegltag og den røde port. 
Døren skiller sig dog ud ved at være 
udført i alu, ligeledes er soklen 
beklædt med fl iser. Tagrende og 
nedløb er udført i zink.

Velproportioneret etagebygning 
med fl ere fi ne detaljer som balu-
strader under vinduer, bæltege-
sims, indfatninger omkring vinduer 
og pudset gesims. Ved 1. sal og 
tagetagen fremstår bygningen 
overordnet set symmetrisk. Denne 
symmetri brydes desværre særligt 
omkring stueetagen, hvor særligt 
glaspartierne er medvirkende til at 
bryde vinduestakten og proportio-
nerne set i forhold til den øvrige 
facade.

Bygningen virker styrkende for 
gadebilledet.


