
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Kunne ikke iagttages fra Parkvej 
- hovedindgangen er på siden af 
huset og dermed ikke synlig.

Vinduer mod Parkvej er to to-fags 
dannebrogsvinduer, hvidmalet træ 
og med termoglas og et enkelt tre-
fags dannebrogsvindue i hvidmalet 
træ og med termoglas. 

Derudover er alle dannebrugsvin-
duer småsprossede.

Bygningen har en gavlkvist som en 
mindre risalit mod Parkvej med et 
tre-fags vindue i hvidmalet træ og 
med termoglas og følger takten fra 
stueetagen. Foran vinduet er en 
lille blomsteraltan. Til venstre for 
gavlkvisten er en tre-fags taske-
kvist i hvidmalet træ og med ter-
moglas. Flunke udført i brunmalet 
metal og med front i hvid og brun 
malet træ. 

Halvvalmet tag med gråsorte ski-
fersten 

Bygningen har en enkel muret 
skorsten.
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Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen fremstår klar. Bygningens stil, arkitektur, materiale- og 
bør respekteres i fremtiden. Farvesammensætningen kan overvejes 
ændret. 
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Bygningen fremstår i pudset mur i 
en grålig nuance. Hovedgesimsen, 
bygningens hjørner og gavlkvisten 
er markeret/pudset i en knæk-
ket hvid farvenuance. Farvesam-
mensætningen er fi n og bygningen 
præsenterer sig fi nt og markant i 
gadebilledet.  Soklen/kælderdel er 
pudset i en hvidlig tone. Materiale-
valget  virker gedigent og robust. 
Tag- og nedløb er i zink.

Bygningen er en tre-fags bygning  i 
1½ etage. Bygningen rummer man-
ge detaljer i facaden. Proportioner-
ne er harmoniske. På sydsiden af 
huset er en altan i samme arkitek-
tursprog som den øvrige bygning. 
Gavlkvisten rummer fi ne detaljer i 
træ samt mindre blomsteraltan.  

Bygningens højde/drøjde virker 
understøttende for gadebilledet og 
omgivelserne.  Bygningens tilbage-
trukne placering på grunden svarer 
til nabobebyggelsen. Bøgehækken 
og jerngitterlågen er en fi n afslut-
ning mod vejen.  


