
BBR
Samlet etageareal: 4.774 m2

Antal boliger:  17

Antal erhverv:  7

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Portåbning med bryn foroven og  
smedejernsporte.

Døre i glas og alu. Udført i varieret 
udformning, uden hensyntagen til 
det samlede arkitektoniske udtryk. 
Døre ved spillehal er tilbagetrukket 
fra facaden, med trappe op.

Store lodretstående glaspartier i 
forskellig bredde. Kun glaspartierne 
til højre for portåbningen er rund-
buede.

Meget varieret skiltning, udført 
som udhængsskilte, påklæbning 
og pladeskilte. Den faste skiltning 
er hovedsagligt udført i plast, uden 
nogen form for hensyntagen til fa-
caden og bygningen i øvrigt. Skilt-
ningen virker meget dominerende. 
En enkel markise er sat op over 
dobbeltdøren, og virker meget do-
minerende.

To-fags hvidmalede dannebrogsvin-
duer med termoglas.

Mansardkviste med flunke i zink. 
Kvistene følger facaderytmen fra 1. 
sal.

Mansardtag beklædt med sorte  
vingetagsten.

Portåbninger

Butiksdør

Vinduer

Skiltning og markiser

Øvrige etager

Vinduer

Kviste

Tag

Byggesager
Ejendommen er opført i 1877. 

Beboelse/erhverv
Diskotek, bar og bowling. 
2. salen er indrettet til bebo-
else.
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Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man tilpasser facaden i stueeta-
gen til bygningens oprindelige arkitektur, samt bearbejder og tilpasser 
skiltning i stueetagen til bygningens overordnede arkitektoniske udtryk 
og geometri.

Hele facaden

Bygningen er pudset og malet i  grå 
og hvide nuancer med bl.a. detaljer 
i bronzestøbning. Farverne er fint 
afstemt med hinanden.

Postgaarden er en fin ældre byg-
ning, med gode detaljer som 
tandgesims omkring portåbningen 
og vinduerne på 1. salen. Ligeledes 
har bygningen et facadeparti med 
buede vinduer på 1. sal., samt de-
taljering som gesims, refrengfuger 
etc.

Bebyggelsen passer fint ind i ga-
debilledet både mht. proportioner 
og materialer. Især er der et godt 
formmæssigt samspil med enkelte 
andre bygninger på Gl. Torv.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.


