
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Sdr. Stationsvej 26A,B

Matr.nr.
465a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opførelsesår: 1931
Om-/tilbygn.år: 1996

BBR
Samlet etageareal:  2240 m2

Antal boliger:  0

Antal erhverv:  1

Sdr. Stationsvej 26A,B

Porte

Hoveddør

Indgangsparti

Vinduer

Skilte

Kviste

Tag

Skorsten

Bygningen har tre rulleporte i alu-
mium med plexiglas.
 
Fyldningsdør i brunmalet træ med 
overvindue.

Glasskydedøre i alumium, samt 
rødmalet pladedør med glasrude. 
Indgangspartiet har et fl adt tag 
med kobberbeklædning. 

Ved stuetagen to-fags vinduer 
inddelt i seks gående rammer, 
samt en-fags vinduer med gående 
ramme øverst. Ved 1. sal en-fags 
vinduer samt to-fags dannebrogs-
vinduer udført i hvidmalet træ.

Skiltningen er udført som pladeskil-
te ved bl.a. døre, samt udhængs-
skilt i gavl.

Bygningen har fem københavner-
kviste, med fl unke i zink, og front i 
hvidmalet træ.
 
Helvalmet sadeltag med rød vinge-
tegl. Tagfl aden brydes af fl ere oven-
lysvinduer i varierende størrelse.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
febr. 2012



Facaden fremstår i blank rød mur 
med enkelte fi ne detaljer. Der er 
god harmoni mellem den blanke 
mur, den grå sokkel, de hvide 
vinduer og det røde tag. Brugen af 
zink eller kobber er meget varieret, 
og de markante alu-porte virker 
desværre skæmmende for bygnin-
gens helhedsindryk.

Tolænget bygning med enkelte fi ne 
murede detaljer som muret stik og 
profi leret gesims trukket i puds. 
Mod banegården har bygningen en 
mindre veranda, udført i et afba-
lanceret moderne formsprog. Mod 
gården er udført en karnap med 
balkon samt en større fast baldakin 
over to af portene. Baldakinen, vir-
ker desværre sammen med knæk-
armsmarkiserne og de sporadisk 
placeret ovenlysvinduer nedbryden-
de for opfattelsen af den samlede 
bygning, såvel som bl.a. tagnedløb 
mod gård kunne udføres med større 
hensyntagen til bygningens facade. 

Bygningen virker styrkende for 
pladsdannelsen mod banegården, 
men mod Sdr. Stationsvej kunne  
gårdsplads og hegn med fordel be-
arbejdes arkitektonisk.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen ville fremstå mere klar, hvis vinduerne var udført ensartede 
med dannebrogsvinduer ved 1. sal, hvis portene fremstod i hvidmalet 
træ, og ovenlysvinduerne var placeret med hensyntagen til den øvrige 
vinduesinddeling, samt hvis man var mere konsekvent i brugen af 
kobber eller zink. Gårdpladsen bør ligeledes bearbejdes. Det er væ-
sentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at foretage 
øvrige ændringer på bygningens facade.
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