
BBR
Samlet etageareal: 564 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  2

Adresse
Jernbanegade 8

Matr.nr.
228, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
Ejendommen er indrettet til 
restaurant og foreningsvirk-
somhed.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1900. I 1976 blev der foreta-
get en større ombygning.

Jernbanegade 8

Butiksdør

Vinduer

Skiltning

Øvrige etager
 
Vinduer

Tag

Skorsten

Døren, der er i glas og med kanter 
i brun alu, har en forkert placering 
set i forhold til vinduesskakten fra 
etagen ovenover samt forkerte 
proportioner i forhold til de øvrige 
indgreb i stueetagen.

Store vinduespartier med rammer i 
brun alu. Vinduerne har to forskel-
lige størrelser, hvoraf vinduet til 
højre for døren fremtræder med de 
bedste proportioner og den bedste 
placering. I højden flugter de hver-
ken portåbningen eller døren.

Skiltningen er forholdsvis domine-
rende og placeret både på facade, 
gavl og som udhængsskilt.

Sidehængte vinduer i grønmalet 
træværk. Vinduerne har blyop-
sprossede ruder med farvet glas, 
hvilket virker skæmmende.

Rød vingetegl. Tagfladen brydes af 
to ovenlysvinduer som ikke følger 
den øvrige facades vinduestakt. 

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Signaturforklaring:
Mindre god 

Middel

God

Registrering foretaget:
aug. 2011
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Bygningen er kategoriseret 
med en lav bevaringsværdi.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

De hvide plastkarme, der er brugt 
i butiksvinduerne og døren, er 
uheldig. Det samme gælder den 
nyere skalmurede teglbeklædning 
af facaden.

Enkeltstående 6-fags ejendom. 
Vinduesrytmen på 1. salen er uhar-
monisk. Tilsvarende er ligeledes 
stueetagens butiksvinduer skævt 
inddelt. I fremtiden bør de to etager 
indordne sig bedre under hinan-
den. De forskellige muråbninger i 
butiksfacaden bør desuden afslut-
tes i samme højde, hvilket ikke er 
tilfældet i dag. 

Enkeltstående ejendom som danner 
overgang mellem Vestsjællandscen-
tret og den sammenhængende 
boligbebyggelse af nyere dato i 
Jernbanegade. Denne placering får 
dog bygningens proportioner til at 
fremstå for små.

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå klarere, hvis man pudser stueetagen og nedto-
ner skiltningen, og vinduestakten bør være mere harmonisk over hele 
facaden. 


