
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Algade 37

Matr.nr.
113a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1870
Omb. år: 1972

BBR
Samlet etageareal: 493 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  2

Algade 37

Indgangsdør

Butiksdøre

Glaspartier

Skilte

Vinduer

Tag

Skorsten

Fyldningsdør i hvidmalet træ med 
sprosset overvindue.

Rammedøre i hvidmalet træ. En dør 
er inddelt i tre glasfelter og udført 
med overvindue. En dør er udført 
med et stort glasfelt.

Fire glaspartier i varieret stør-
relse og udformning. Fire partier er 
udført med småsprossede vinduer, 
to af disse partier er udført med 
terrassedøre. Et parti er udført som 
stort kvadratisk glasparti.

Skiltningen er udført som plade-
skilte, enkeltbogstaver med logoer 
og facadefl ag. 

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

Sadeltag med rød vingetegl.

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 stuefacaden i fremtiden 
bliver forsøgt reetableret med pudset facade, og vinduer og døre der 
afspejler huset øvrige arkitektoniske udtryk. Farvesammensætning bør 
i fremtiden følge de klassiske jordfarver. 

Se også Lokalplan 20 for Korsør bymidte. 

SAVE

Arkitektonisk værdi  4

Kulturhistorisk værdi  5

Miljømæssig værdi  4

Originalitet   6

Tilstand    5

Bevaringsværdi  4

Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Ved stueetagen fremstår størstede-
len af facaden beklædt med traver-
tinplader. Den øvrige facade frem-
står pudset, malet i en gul nuance 
med enkelte hvidmalede detaljer. 
Ved den øvre del af facaden er 
der god harmoni mellem de hvide 
trævinduer, den gule facade og det 
røde tegltag. Travertinpladerne ved 
stueetagen virker desværre afvi-
gende fra bygningens øvrige mate-
rialesætning. Tagrende og nedløb er 
udført i zink.

Hjørnebygning der fremstår mer-
kant i gaden, med fl ere pudsede 
detaljer som profi leret pudset 
gesims, bryn over vinduer samt to 
bæltegesimser, hvoraf den ene er 
belagt med røde vingetegl øverst. 
Særligt facaden i stueetagen virker 
arkitektonisk afvigende fra bygnin-
gens overordnede udtryk.

Bygningen virker med sin volumen 
styrkende for krydset, og dermed 
gadebilledet.


