
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Ingemannsvej 6

Matr.nr.
177ø, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1457
Om-/tilbygn.år: 1984

BBR
Samlet etageareal:  
448+432= 880 m2

Antal boliger:  9

Antal erhverv:  2

Ingemannsvej 6

Hoveddør 

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Bygningskomplekset har fl ere 
hoveddøre. Hoveddøren ud mod 
Ingemannsvej er en halvdør med 
et glasparti, opsprosset som et 
kryds. Foroven er der et ovenvin-
due, som også er opsposset som 
2 krydsfelter. Døren er malet i en 
blågrå farve.  Hoveddøren mod 
Munkevænget er en 2-fl øjet fyld-
ningdør udført i træ og malet i en 
mørkegrøn farve. Ovenfor er et 
ovenvindue som er opsprosset. Der 
er fordakninger som er båret af en 
ramme bestående af en overlægger 
og to konsoller. Det må formodes 
at denne hoveddør er den primære 
dør til bygningskokmplekset. 

Bygningskomplekset er i stueetagen 
forsynet med to-fags vinduer med 
termoglas. Vinduerne er indpasset i 
fl adbuet vinduesåbning. Vinduerne 
er udført i  træ og hvidmalet og op-
sprosset. Vinduer i de øvrige etager 
- især den kvadratiske bygning i det 
nordvestlige hjørne af bygnings-
komplekset - er kvardratiske og 
hvor midterposten danner et kryds i 
vinduet. Vinduerne er med termog-
las og udført i hvidmalet træ. 

Bygningen har 5 ovenlysvinduer 
mod Ingemannsvej. Desuden er 
der i det øvrige bygningskompleks 
et større antal ovenlysvinduerne. 
Ingen af ovenlysvinduerne følger 
takten i vinduesplaceringen i stue-
etagen. 

Sadeltag med vingesten i rød tegl. 
Den kvadratiske bygning har et py-
ramidetag med vingesten i rød tegl. 

Bygningen har ingen skorsten. 

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Facaden i hele bygningskomplekset 
er pudset/malet  i hvidlig farve. 
Hovedgesims er profi let og malet/
pudset i en hvidlig farve. Bygnings-
detaljer er tilsvarende pudset/farvet 
i samme hvidlige farve. Der er en 
fi n balance i kompleksets samlede 
farvesammensætninger. Material-
sammensætningen er konsekvent 
med vinduer i træ, pudsede/malede 
overfl ader, og de rødlige teglsten 
fremstår ligeledes afbalancerede 
og fi ne. Tagrende og tagnedløb er 
udført i zink. 

Bygningskomplekset udgør en tre-
fl øjet bygning. Bygningskomplek-
sets hovedadgang sker via Mun-
kevænget ind over et lille belagt 
gårdanlæg. Gården er adskilt fra 
vejen ved søjler og støbejernsgitter 
og beplantning i form af stedse-
grønne træer. Komplekset er opført 
i 1½ etage og rummer enkle og 
klare bygningsdetaljer. Komplekset 
har nyklassicitsiske træk. 

Bygningskomplekset står markant 
og fi nt både i forhold til Ingemanns-
vej og Munkevænget og skal bl.a. 
ses i forhold til Ingemannsvej 8A-
10A, som også har gårdrum vendt 
ud mod Munkevænget. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis man i fremtiden fi k udskiftet 
ovenlys med anden løsning.  
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