
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Ingemannsvej 12B

Matr.nr.
177r, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1912
Om-/tilbygn.år: Fremstår som 
ombygget men er ikke regi-
streret. 

BBR
Samlet etageareal:  141 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  0

Ingemannsvej 12B

Hoveddør 

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Hoveddøren er fyldningsdør udført i 
træ og malet hvid. 

I stueetagen ud til Ingemannsvej 
er der to- og tre-fags dannebrogs-
vinduer udført i træ og hvidmalet. 
Yderligere i gavlen er på 1. sal et 
bondehusvindue, opsprosset og 
udført i træ.  

Øvrige vinduer mod indkørsel og 
haven er i henholdsvis et-, to- og 
tre-fags dannebrogsvinduer udført 
i træ og hvidmalet. Alle vinduer er 
opsprosset og med termoglas. 

Bygningen har en enkelt kvist med 
fl adt tag mod indkørsel siden og en 
københavnerkvist mod havesiden.  
Begge kviste er udført med fl unke 
i zink og hvid front. Vinduerne er 
udført i træ og hvidmalet. 

Sadeltag med vingesten i rød tegl.   

Bygningen har en muret skorsten 
pudset i grålig farve.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Facaden er pudset i hvidgrå farve. 
Hovedgesims og bygningsdetaljer 
samt udhæng er  ikke markeret 
men pudset/farvet i samme hvidgrå 
farve.  Farvesammensætninger 
mellem facade, gesims, de skulp-
turelle elementer sokkel savner en 
klarere markering. Taget med den 
rødlige farve giver karakter til byg-
ningen. Materialesammensætningen 
er konsekvent med vinduer i træ, 
pudsede/malede overfl ader, og det 
rødlige teglsten fremstår ligeledes 
afbalanceret. Tagrende og tagned-
løb er udført i zink. 

Bygningen vender gavl mod In-
gemannsvej.  Bygningen er en 
to-fagsbygning i 1½ etage. Med 
karnap, frontispice og altan samt 
vindfang er der mange markanter 
bygningsdetaljer. Byggestilen er 
bygmestervilla. På bagsiden er byg-
ningens navn, TOGA gengivet med 
sorte enkeltbogstaver 

I højde og drøjde matcher bygnin-
gen fi nt de øvrige bygninger langs 
Ingemannsvej. Der er fi n balance 
mellem bygning og forhave samt 
indkørsel. Markering af skel - heg-
net - er markant. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis farvesammensætning i fremti-
den bliver mere markant og som viser de mange fi ne detaljer.  Øvrig 
materialesammensætning er fi n, og man bør i fremtiden være påpas-
selig med store ændringer i arkitekturen. 
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