
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Løvegade 3A

Matr.nr.
338, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1902 
Om-/tilbygn.: -  

BBR
Samlet etageareal: 
248+89=337m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  1

Løvegade 3A

Hoveddør

Glasparti

Skilte

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Rammedør i hvid plast med termo-
glas og fyldning nederst. 

Glasparti i hvidmalet træ. Partiet er 
udført med en niche midterst, hvori 
der er placeret en rammedør med 
overvindue.

Skiltningen er udført som udhængs-
skilt, påklæbning på vinduer og 
sorte enkeltbogstaver, udført med 
facadebelysning. 

To-fags dannebrogsvinduer i hvid 
plast med termoglas.

Kviste med buet tag. Flunke, front 
og tag er udført i zink.
 
Sadeltag med skifer.

Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis dør og vinduer i fremtiden er 
udført i træ og særligt glaspartiet bearbejdet arkitektonisk i.f.t. byg-
ningens arkitektoniske udtryk. Skiltene kan farve- og formmæssigt 
ligeledes tilpasses bedre. Man bør i den forbindelse i særlig grad være 
opmærksom på ikke at afblænde glaspartiet helt.

SAVE

Arkitektonisk værdi 5

Kulturhistorisk værdi 5

Miljømæssig værdi 4

Originalitet  5

Tilstand   5

Bevaringsværdi 5

Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Ved stueetagen fremstår facaden 
pudset, malet i en grøn nuance. 
Ved 1. sal fremstår facaden i blank 
rød mur, med enkelte grå detaljer. 
I den øvre del af facaden er der 
farvemæssigt en fi n harmoni mel-
lem facaden, de hvide vinduer og 
det sortgrå tag. Den grønne facade 
ved stueetagen harmonerer kun 
delvis med den øvre del af facaden, 
særligt grundet nuanceforskellene. 
Materialemæssigt virker særligt 
plastvinduerne afvigende fra det 
øvrige materialevalg. Tagrende og 
nedløb er udført i zink.

Velproportioneret mindre etagebyg-
ning med detaljer som, refendfuger, 
bæltegesims, fl ad buet muret stik 
over vinduer og gesims muret med 
formsten. Særligt glaspartiet og 
skiltningen kunne med fordel være 
tilpasset bedre arkitektonisk til den 
øvrige del af facaden. 

Bygningen virker styrkende for 
gadebilledet.


