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BBR
Samlet etageareal: 2.050 m2

Antal boliger:  11

Antal erhverv:  3

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1940’erne.

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der restau-
rantvirksomhed og diskotek/
pub, 1. salen advokatvirksom-
hed og på de øvrige etager er 
der beboelse.

Matr.nr.
263a, Slagelse bygrunde

Adresse
Skovsøgade 1A+B

Hoveddør

Butiksdør ved hjørnet

Butiksdør på 
langsiden

Glaspartier over hjør-
net

Glaspartier på lang-
siden

Skiltning og markiser

Øvrige etager

Vinduer

Karnapper

Tag

Skorsten

Fyldningsdør i hvidmalet træ.

Dobbelt rammedør i grå alu., med 
overvindue og glas fyldninger.

Dobbelt rammedør i grå alu., med 
overvindue og glas fyldninger.

Glaspartier i grå alu. Indordner sig 
ikke vinduesinddelingen fra de øvre 
etager.

Glaspartier i grå alu. Indordner 
sig ikke vinduesinddelingen fra de 
øvrige etager.

Skiltningen er udført dels som 
pladeskilte, dels enkeltbogstaver af 
neonrør. Skiltningen er placeret på 
en baggrund af træbrædder. Både 
skiltningen og bræddebeklædningen 
er skæmmende for helhedsindtryk-
ket af bygningen, og er sammen 
med markiserne medvirkende til at 
dele bygningen.

To-fags vinduer i hvidmalet træ.

To facadekarnapper der strækker 
sig over tre etager. Karnapperne er 
udført i profileret beton med hvide 
vinduer, der runder hjørnet.

Rød vingetegl.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Skovsøgade 1A+B



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden tilpasser faca-
den i stueetagen til bygningens overordnede arkitektoniske udtryk.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Facaden fremstår i blank rød mur, 
med en pudset stueetage i malet 
mørk grå. God sammenhæng mel-
lem de hvide vinduer og den øvrige 
farvesammensætning. Bræddebe-
klædningen ved stueetagen er dog 
skæmmende for bygningen.

Velproportioneret hjørneejendom. 
De øvrige etager har en klar og 
taktfast opdeling, der til dels brydes 
af karnapperne, som underinddeler 
facaden. Stueetagen fremstår uklar 
,fordi butiksfacaderne ikke er ens i 
hele ejendommen.

Bygningen runder på en fin måde 
hjørnet, og skaber derved miljø ved 
tårnet.
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