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BBR
Samlet etageareal: 1.480 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  4

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Dobbeltdør i glas og alu med karme 
i antracitgrå nuance. Døren passer 
fint ind i butiksfacaden.

Glaspartierne med kanter i antra-
citgrå aluminium. Glaspartierne ind-
ordner sig næsten, vinduesrytmen 
fra den overliggende facade. 

Et aflangt grønt skilt er placeret 
over indgangspartiet. Det er for-
holdsvist markant og må i frem-
tiden ikke blive større. Udhængs-
skiltet virker overflødigt, idet der 
ligeledes skiltes på det forhøjede 
gavlparti.

To-fags vinduer med gennemgåen-
de overvindue, udført i hvide plastik 
med termoruder. Formgivningen af 
vinduerne passer fint ind i facadens 
øvrige udtryk.

Den øverste etage er tilbagetruk-
ket, med en smal altangang afslut-
tet med en lamelsolafskærmning.

Butiksdøre

Glaspartier

Skiltning

Øvrige etager

Vinduer

Altangang
 

Byggesager
Klingenberg blev anlagt i 
1942. I den forbindelse blev 
Gl. Torv 5 opført af arkitekt-
firmaet Steudel & Knudsen 
Pedersen.

Beboelse/erhverv
Der er bankvirksomhed i hele 
ejendommen.

Matr.nr.
119m, Slagelse bygrunde

Adresse
Gl. Torv 5
(Skal ses i sammenhæng med 
Klingenberg 1)

Gl. Torv 5



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man bearbejder den nedre del 
af facade, samt skiltning og farvevalg. Det er væsentligt, at man ikke 
foretager ændringer på bygningen, der er i uoverensstemmelse med 
bygningens arkitektur.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne
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Tilstand    4

Bevaringsværdi  3

Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.

Både facade og vinduer fremstår i 
hvide nuancer, hvilket gør den ka-
rakteristiske grønne skiltning meget 
markant. Soklen under butiksfaca-
den er beklædt med fliser i en grå 
nuance.

Karakteristisk hjørnebygning i 
funkisstil og fremstår som en fin 
repræsentant for sin tid. Særligt det 
forhøjede gavlparti, der udgør et 
tårnmotiv, spiller op til hjørnet mod 
rundkørselen.

Bygningen harmonerer fint med den 
øvrige bebyggelse omkring torvet. 
Nær bygningen er flere bygninger 
fra samme arkitektoniske periode.


