
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Ingemannsvej 7

Matr.nr.
178t, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1912
Om-/tilbygn.år: - 

BBR
Samlet etageareal:  185 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  0

Ingemannsvej 7

Hoveddør 

Vinduer

Kvist

Tag

Skorsten

Ikke synlig fra Ingemannsvej. 

To to-fags dannebrogsvinduer i 
hvidmalet træ/med brune karme. 
Ved karnappen er der et- og to-fags 
dannebrogsvinduer. Alle vinduer er 
med termoglas. 

Karnappen er afsluttet som 
gavlkvist men som en videreførelse 
af karnapmotivet. En  mansardkvist 
med fl unke i zink samt tre-fags 
dannebrogsvindue, hvidmalet træ 
og med termoglas. 

Allerøverst er en tre-fags pultkvist. 
Flunke og front i træ. Vinduerne 
er  ligeledes i mørkfarvet træ med 
termoglas. 

Mansard tag med dobbelt vingesten 
i rød farve og i henholdsvis tegl og 
cement. 
 
Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Facaden fremstår fi lset i en grålig 
nuance. Øvrige detaljer som gesims 
og vinduesindfatninger er ligeledes 
udført/fi ltset i grålig nuance. Der 
savnes harmoni mellem den grå 
facade, den sorttjærede sokkel og 
det røde tegltag. Materialesammen-
sætningen er ind imellem uensar-
tet - dette gælder kvist, vinduer og 
inddækninger.  Tagrende er udført 
i zink, mens tagnedløb er i hvid 
plast. 

Bygningen udgør en halvdel af en  
dobbelt byvilla. Karnappen og de 
mange kviste virker voldsom på 
bygningen - især den øverste kvist 
virker dominerende og bidrager 
ikke til forskønne bygningen arki-
tektonisk. Både Ingemannsvej 5 
og 7 bør behandles ens i farve- og 
materialesammensætning samt 
arkitektonisk.

Bygningen placerer sig godt midt på 
grunden, med forhave og beplant-
ning som ikke skæmmer bygnin-
gen. I sin helhed fremstår bygning 
og haveanlæg velanlagt. Skal ses i 
sammenhæng med Ingemannsvej 
5.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis både Ingemannsvej 5 og 7 
havde samme materiale- og farvesammensætning og kviste og karnap 
var behandlet ens. Der er mange gode referencer i Ingemannsvej 5, 
som med fordel bruges som udgangspunkt for en forskønnelse. 
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