
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Sct. Mikkelsgade 8-10

Matr.nr.
448d/448c, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår 1907 (8 og 10)
Om-/tilbygn. 1980 (10)

BBR
Samlet etageareal:  
(8) 653m2 

(10) 416 m2

Antal boliger:  8 (8)
  4 (10)

Antal erhverv:  0 (8)
  0 (10)

Sct. Mikkelsgade 8-10

Port

Hoveddøre

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Dobbeltport i grøn og hvid malet 
træ.

Halvanden døre i henholdsvis hvid 
og grønmalet malet træ. Den hvide 
dør er udført med sikkerhedsglas, 
mens den grønne er udført som 
rammedør med planker. Begge døre 
har buet overvindue. Den grønne 
dør har  yderligere et vindue place-
ret over dørpladen.

Frederiksberg vinduer og to-fags 
dannebrogsvinduer i hvid plast med 
termoglas. 

Bygningen har 4 københavnerkvi-
ste med fl unke i termoglas og tag i 
zink. Kvistene optager ikke vindu-
esinddelingen fra de underliggende 
etager.

Sadeltag med sortgrå betontegl. 
Tagfl aden brydes af 4 ovenlys. 

Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
feb. 2012



Facaden ved stueetagen fremstår 
pudset, malet i en hvid nuance. Ved 
de øvrige etager fremstår facaden i 
blank rød mur, med mange fi ne de-
taljer. Der er god harmoni mellem 
den røde mur, den pudsede facade, 
samt de hvide vinduer. Soklen er 
tjæret i en sort nuance. Tagrende 
og nedløb er udført i plast/zink.

Ved stueetagen fremstår facaden 
pudset med refrendfuger og buer 
over hoveddøre. Ved 1. og 2. sal 
fremstår facaden i rød tegl, med 
mange detaljer som trukket gesims, 
muret fl adbuet stik eller spejl over 
vinduerne samt vinduesindfatnin-
ger.

Bygningen virker styrkende for 
gadebilledet.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis man udskifter plastvinduerne 
til vinduer i træ, bearbejde tagetagen så tagbeklædning, kviste og 
ovenlys fremstår i overensstemmelse med bygningens øvrige arkitek-
tur og materialevalg, samt udskifter hoveddørene til trædøre i over-
ensstemmelse med bygningens arkitektur.
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