
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Bredegade 4

Matr.nr.
49, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1919
Om-/tilbygn.: -  

BBR
Samlet etageareal:   810+413 
= 1.223 m2

Antal boliger:  7

Antal erhverv:  2

Bredegade 4

Glaspartier

Hoveddøre

Vinduer

Baldakin og skilte

Kviste

Tag

Skorsten

Ved stueetagen to større glaspartier 
i tre-fag, adskilt af mindre niche i 
midten. Begge partier er udført i 
alu. Ved de øvrige etager er et gen-
nemgående vertikalt vinduesparti 
udført i grønmalet træ.

To rammedøre i alu placeret i niche.

Tre-fags vinduer i grønmalet træ 
med termoglas. 

Fast baldakin i metal, udført med 
større pladeskilte i varierede farver, 
samt skilte udført som påklæbning 
på vinduer.

Fire kviste med fl adt tag, udført 
med front og fl unke i zink. 

Sadeltag med rød vingetegl.

Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Facaden fremstår ved stueetagen 
med brune fl iser. Ved de øvrige 
etager fremstår facaden i blank rød 
mur. Der er en fi n harmoni mellem 
den røde facade, de grønne vinduer 
og det røde tegltag. Ved stueetagen 
fremstår facaden farve- og mate-
rialemæssigt rodet, særligt grundet 
de mange skilte i varieret størrelse 
og farvevalg. Tagrende og nedløb er 
udført i zink.

Overordnet velproportioneret byg-
ning med detaljer som vinduesind-
fatninger, hamborgfuge og udkraget 
cement gesims. Ved de øvre etager 
fremstår facaden med en sikker 
vinduestakt, der ligeledes optages 
af kvistene. Desværre afspejler 
stueetagen ikke denne taktfaste 
inddeling. Den faste baldakin virker 
underbyggende for den arkitektoni-
ske adskillelse mellem stueetagen 
og de øvrige etager.

Bygningen virker delvis styrkende 
for gadebilledet.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis baldakinen i fremtiden blev fjer-
net. Ligeledes kan skiltningen og glaspartierne i stueetagen med fordel 
bearbejdes arkitektonisk, ud fra en hensyntagen til de øvrige etagers 
taktfaste vinduesrytme.
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