
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Ingemannsvej 11

Matr.nr.
178v, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1911
Om-/tilbygn.år: 1987 

BBR
Samlet etageareal:  169 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  0

Ingemannsvej 11

Hoveddør 

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Tremmedør i træ og med et stort 
glasparti i dørens udstrækning.  

I stueetagen er der et tre-fags 
dannebrogsvindue i hvidmalet træ  
med hvidmalede karme og termog-
las. I karnappen er der henholdsvis 
et et-fags og et to-fags danne-
brogsvindue i hvidmalet træ med 
termoglas

På 1. salen er der to tre-fags dan-
nebrogsvinduer med hvidmalet træ  
og termoglas samt med hvidmalede 
karme. 

Bygningen har to synlige ovenlys-
vinduer - set fra Ingermannsvej.

Helvalmet tag udført i eternit. 

Bygningen har en ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Facaden fremstår fi ltset i en hvidgrå 
nuance. Øvrige detaljer som gesims 
og vinduesindfatninger, baluster er 
ligeledes udført/malet i hvidgrålig 
nuance. Der er fi n harmoni mellem 
den hvidgrå facade, den sorttjæ-
rede sokkel og det grårøde cement-
stenstag. Materialesammensætnin-
gen er ind imellem uensartet - dette 
gælder kvist, vinduer og inddæk-
ninger.  Tagrende og tagnedløb er 
udført i malet i zink. 

Hovedelen af bygningen er en to- 
fagsbygning i 1½ etage. Byggesti-
len er bygmestervilla. Mod gadesi-
den er en tilbygning med en balkon 
i højre side. Den samlede bygning 
indeholder forskellige stilfragmen-
ter, men det virker ikke skæmmen-
de for helhedsindtrykket. 

Bygningen placerer sig godt midt 
på grunden, med en lille forhave og 
beplantning, som ikke skæmmer 
bygningen. I sin helhed fremstår 
bygning og haveanlæg velanlagt. 
I højde og drøjde matcher bygnin-
gen fi nt de øvrige bygninger langs 
Ingemannsvej. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden blev udført 
med røde vingesten i tegl. Skorsten bør være i samme materiale- og 
farvesammensætning som resten af bygningen. Kvisten fremstår 
moderne og bør i fremtiden udføres i samme stil og materiale- og 
farvesammensætning som resten af bygningen. Antennen skæmmer 
bygningen.  
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