
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Løvegade 16

Matr.nr.
294a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1900 
Om-/tilbygn.: 1934 

BBR
Samlet etageareal: 
1.192+196= 1.388m2

Antal boliger:  15

Antal erhverv:  2

Løvegade 16

Portåbning

Hoveddør

Glaspartier

Skilte

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Retkantet portåbning.

Rammedøre i hvidmalet træ med 
vandrette sprosser. Den ene dør er 
udført med overvindue. 

En-fags glaspartier i hvidmalet træ.

Skiltningen er udført som enkelt 
bogstaver, udhængsskilte og på-
klæbning på vinduer. Ved den ene 
forretning er ligeledes udført tre 
faldmarkiser.

To-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ.

En gavlkvist med muret front og 
fl unke i zink, samt fem københav-
nerkviste med tag, front og fl unke 
i zink. 

Sadeltag med rød vingetegl. Tagfl a-
den brydes af to ovenlys.

Bygningen har to skorstene.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis døre og glaspartier i fremtiden 
bliver udført i overensstemmelse med bygningens overordnende arki-
tektoniske udtryk - herunder takten i forhold til de øvrige vinduer på 
1.sal.
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Facaden fremstår dels pudset i en 
hvidgrå nuance, og dels i blank rød 
mur. Farve- og materialemæssigt er 
der god harmoni mellem de hvide 
vinduer, facaden og det røde tag. 
Tagrende og nedløb er udført i zink.

13-fags etagebygning med fl ere fi ne 
detaljer som refendfuger, indfat-
ninger omkring vinduer, bæltege-
sims og profi leret pudset gesims. 
Bygningen fremstår overordnet set 
velproportioneret, men særligt den 
13-fags lange facade gør at byg-
ningens overordnede proportioner 
kommer til at fremstå horisontalt 
meget dominerende.

Bygningen virker delvis styrkende 
for gadebilledet. Med den markante 
placering ud til pladsen kunne byg-
ningen tåle at være udført med en 
etage højere.


