
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

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

Vinduer mod Parkvej er fem to-fags 
dannebrogsvinduer, hvidmalet træ 
og med termoglas. Vindueskarmen 
er malet i en mørkegrøn farve. 

Bygningen har en gavlkvist som en 
mindre risalit mod Parkvej med to 
to-fags dannebrogsvindue i hvid-
malet træ, med grønmalet vindues-
karm og med termoglas. Vinduerne 
i gavlkvisten følger vinduestakten 
fra stueetagen. Til højre for gavlkvi-
sten er to tre-fags taskekviste i 
hvidmalet træ og med termoglas. 
Flunke og front er udført i grønma-
let træ. Inddækninger i zink. 

Sadeltag med røde romerfaldstag-
sten.

Bygningen har en enkel muret 
skorsten.
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Parkvej 26

Matr.nr.
177e, Slagelse bygrunde
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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. Bevoksning, belysning og andet inventar 
skæmmer helhedsindtrykket lidt. 
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Bygningen fremstår i rød blank mur. 
Farvesammensætningen, den røde 
blanke mur sammen med de røde 
tagsten og de hvide og grønmalede 
vinduer, er fi n og harmonisk og 
bygningen præsenterer sig 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 to fl øjet/risilit 
fem-fags bygning  i 1½ etage. 
Bygningen rummer enkelte detaljer 
i facaden. Proportionerne er harmo-
niske. En lille inskription ”My Home” 
sidder diskret på risiliten. 

Bygningens højde/drøjde virker 
understøttende for gadebilledet og 
omgivelserne.  Bygningens tilbage-
trukne placering på grunden svarer 
til nabobebyggelsen. Bevoksnin-
gen, belysning samt andet inventar 
skæmmer helhedsindtrykket lidt. 


