
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Ingemannsvej 17

Matr.nr.
178cf, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1927
Om-/tilbygn.år: 1990

BBR
Samlet etageareal:  430 m2

Antal boliger:  0

Antal erhverv:  1

Ingemannsvej 17

Hoveddør 

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Hoveddøren er placeret ud til side-
vejen til Ingemannsvej. Døren er en 
hvidmalet fransk dør med glasfelter. 

I stueetagen ud til Ingemannsvej er 
der 2 dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ og termoglas samt med 
hvidmalet karme. 

Mod sidevejen til Ingemannsvej er 
der 6 dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ og termovinder samt 
hvidmalede karme.

Samtlige vinduer er indpasset i 
hvidmalede/-pudsede vindueni-
scher.

På 1. salen er der i gavlen mod 
Ingemannsvej to to-fagsvinduer 
udført i træ og med termoglas. 
Vindueskarme er hvidmalede og 
tilsvarende er vinduesindfatninger 
profi let og udført hvidmalet/-pud-
set. 

Bygningen har 5 ovenlysvinduer 
- med lodrette lysindtag/knægte 
skåret ind i tagfl aden

Sadeltag med skifer. 

Bygningen har ingen skorstene

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Facaden muret i rød teglsten. 
Hovedgesims er en trukket gesims 
pudset og hvidmalet.  Farvesam-
mensætninger mellem facade, ge-
sims, sokkel og tag er god. Materia-
lesammensætningen er konsekvent 
med vinduer i træ, den røde tegl-
stensfacade og det sorte tegltag og 
fremstår fi n. Ovenlyset med lodret-
te lysindtag skåret ind i taget virker 
dominerende på tagfl aden.Tagrende 
og tagnedløb er udført i zink. 

Bygningsorientering er mod side-
vejen til Ingemannsvej. Bygningen 
en et syv-fagsbygning i 1½ etage. 
Bygningen fremstårgedigen med 
robuste materialer og fi ne detal-
jer. Byggestilen er bygmestervilla. 
Karakteristisk for bygningen er 
de dominerende  vinduerne med 
hvidmalede/-pudsede vindueshul-
ler og indfatninger med profi leret 
vindues-overligger. 

Bygningen placerer sig godt midt 
på grunden og fremstår markant i 
forhold de øvrige bygninger til side-
vejen til Ingemansvej. beplantning 
foran huset er afballanceret. I højde 
og drøjde matcher bygningen fi nt 
de øvrige bygninger langs Inge-
mannsvej. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis taget i fremtiden blev udført 
med knap som markante  ovenlysvinduer. Materialesammensætningen 
er fi n, og man bør i fremtiden være påpasselig med store ændringer i 
arkitekturen. 
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