
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Bjergbygade 2A,B/ 4

Matr.nr.
9, Slagelse bygrunde
(samme som nr. 4)

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår 1938
Om-/tilbygn. 2005

BBR
Samlet etageareal:  3274 m2

Antal boliger:  45

Antal erhverv:  0

Bjergbygade 2A,B

Hoveddøre

Glaspartier

Vinduer ved hjørnet

Altaner 

Skilte

Kviste

Tag

Skorsten

Rammedør i grøn- og hvidmalet 
træ, med fi re glasfelter.

To-fags glaspartier i hvid alu.

En-, to- og tre-fags vinduer i hvid-
malet træ og med termoglas.

Bygningen har dels altaner, krum-
met over hjørnet, og dels altaner 
ved 2B. Altanerne er udført som 
hvidmalede kummealtaner. Ved 
2B er altanerne delvis trukket ind i 
facaden.

Ved hjørnet er placeret et karakte-
ristisk skilt, CORNER, udført som 
enkeltbogstaver.

Kviste med fl adt tag, udført med 
fl unke i zink. Over hjørnet er udført 
en større kvist, der følger hjørnet 
rundt.

Sadeltag med røde tagsten.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Facaden fremstår i blank rød mur. 
Der er god harmoni mellem muren, 
de hvide vinduer og altaner. Tag-
nedløbene er udført i zink, og sok-
len er delvis malet i en sort nuance, 
og delvis i en grå.

Fireetages hjørnebygning med et 
markant buet facadeforløb over 
hjørnet. Stueetagen fremstår delvis 
ombygget over hjørnet, hvorved 
bygningens oprindelige udtryk 
delvis sløres. Ligeledes bevirker den 
varierede udformning af vinduerne, 
at bygningen delvis mister sine 
arkitektoniske sammenhæng eta-
gerne imellem. I overensstemmelse 
med bygningens arkitektur fremstår 
bygningen med få detaljer. 

Bygningen virker, bl.a. via det ka-
rakteristiske buede forløb, styrken-
de for gadebilledet.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis stueetagen i fremtiden over 
hjørnet bliver arkitektonisk, farve- og materialemæssigt bearbejdet 
i.h.t. bygningens øvrige udtryk, samt vinduerne bliver udformet mere 
ensartet.

SAVE

Arkitektonisk værdi  3

Kulturhistorisk værdi  5

Miljømæssig værdi  3

Originalitet   4

Tilstand    5

Bevaringsværdi  3

Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.


