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Antal erhverv:  0

Ingemannsvej 15

Hoveddør 

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Ingen synlig hoveddør fra Inge-
mannsvej.   

I stueetagen er der to fi re-fags 
dannebrogsvinduer i hvid plast og 
termoglas med hvidmalede karme. 
Vinduet er opsprosset. 

På 1. salen er der tre-fags danne-
brogsvinduer i hvid plast og med 
hvidmalet karme. Vinduet er med 
termoglas og som er opsprosset. 
Under vinduet er en lille altankasse. 

Bygningen har en gavlkvist, som 
indeholder et ovalt vindue foroven. 
Desuden er der et ovenlysvindue 
udført med termoglas. 

Halvvalmet tag oplagt med korte 
bølgeeternitplader.

Bygningen har en skorsten udført 
som isoleret stålrør med kappe og 
regnhætte. 

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Facaden fremstår pudset og malet i 
en creme nuance. Hovedgesims er 
hvidmalet og gavlkvistens omlø-
bende gesims er ligeledes malet i 
en hvidlig farve. Soklen sortmalet 
/tjæret. Farvesammensætninger 
mellem facade, gesims, sokkel og 
tag er middelgod. Materialesam-
mensætningen er konsekvent med 
plastvinduer, pudset muret facade 
og ditto sokkel. Tagrende og tag-
nedløb er udført i plastmateriale. 

Hovedelen af bygningen er en 
to- fagsbygning i 1½ etage. Byg-
gestilen er bygmestervilla. Karak-
teristisk er gavlkvisten som vender 
ud mod Ingemannsvej. Kvisten har 
en omløbende gesims der fortsæt-
ter tagkanten rundt. Denne gesims 
og hovedgesimsen er udført som en 
sparren kopgesims.

Bygningen placerer sig godt midt 
på grunden, med en lille forhave, 
indkørsel og beplantning, som ikke 
skæmmer bygningen. I sin helhed 
fremstår bygning og haveanlæg 
som afbalanceret og 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 naturskiffer eller tegl. Farvesammesætningen bør ligeledes over-
vejes og bør følge jordfarveskalaen mere konsekvent. Vinduer bør i 
fremtiden være udført i træ - ligesom ovenlyset ikke klæder bygnin-
gen. 

SAVE

Arkitektonisk værdi  5

Kulturhistorisk værdi  5

Miljømæssig værdi  4

Originalitet   6

Tilstand    5

Bevaringsværdi  5

Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.


