
Bygningen har to hoveddøre - en 
dobbeltfl øjet fyldningsdør i træ og 
med glasfelt til en butiksenhed i 
stueetagen. Den anden dør er også 
en dobbelfl øjet fyldningsdør i træ 
med glasfelter - døren fører til boli-
ger i de øvrige etager. 

Stueetagen: Bygningen har to 
store butiksvinduer i træ. En butiks-
dør er placeret symmetrisk i forhold 
til de to butiksvinduer. 
Øvrige etager: Bygningen har 5 
dannebrogsvinduer. Vinduerne er 
udført i træ, malet hvide og med 
termoglas. De øverste felter i dan-
nebrogsvinduerne er yderligere 
opsprossede. En lille detalje er det 
lille vindue i venstre side af bygnin-
gen - vinduesåbningen er rundbuet 
og med navnet  ”BangsBo”. 
  
Bygningen har ingen kviste men tre 
tagvinduer. 

Sadeltag med røde vingesten i tegl. 

Bygningen har to murede skor-
stene.
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Anbefalinger
Bygningen fremstår klar. I fremtiden bør tag og -nedløb udskiftes til 
zink.   
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Bygningen fremstår pudset i en 
hvid nuance. Der er kvadrepuds i 
stueetagen, som inddeler denne i 
fi re dele og fremhæver bygningens 
hjørner og hovedindgange. Stueeta-
gen afsluttes med en kraftig ge-
sims. Hovedgesimsen er en trukket 
gesims. Vinduerne på 1. etage er 
indfattet. Indfatninger, kvadrepuds 
samt gesimsbånd er malet i en 
kraftig gul farve. Farvesammensæt-
ningen er harmonisk og bygningen 
præsenterer sig fi nt og markant 
i gadebilledet.  Soklen er malet/
tjæret sort. Materialevalget  virker 
gedigent og robust. Tag og -nedløb 
er i plast.

Bygningen er en fem fagsbygning  
i to etager. Bygningen er et sim-
pelt byhus, men med fi ne detaljer. 
Bygningen fremstår harmonisk og 
er symmetrisk opbygget omkring 
butiksdøren. Vinduesåbningerne i 
stueetagen og på 1. etage er ret-
vinklede med pudsede omramnin-
ger omkring dannebrogsvinduerne. 
  
Bygningens højde/drøjde virker 
understøtende for bybilledet og 
omgivelserne.  


