
Registrering foretaget:
dec. 2011

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Skovsøgade 7

Matr.nr.
285, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I del af stueetagen er der 
erhverv og i den resterende 
del af ejendommen er der 
beboelse.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1905.

BBR
Samlet etageareal: 990 m2

Antal boliger:  7

Antal erhverv:  2

Hoveddør

Butiksdøre

Glaspartier

Skiltning og baldakin

Øvrige etager

Vinduer

Kviste

Tag

Rammedør i sort malet træ, med 
overvindue og sideparti.

Tre butiksdøre i sortmalet træ, ud-
ført i forskellige udformninger, bl.a. 
med overvindue, sideparti etc.

Glaspartier i forskellig udformning 
og størrelse.

Skiltning udført som pladeskilt og 
udhængsskilt. Over butiksfacaden 
til venstre for hoveddøren er der 
placeret en smal baldakin, der deler 
facaden i en øvre og nedre del.

To-fags dannebrogsvinduer i sort-
malet træ, med termoglas.

Mansardkviste med flunke i zink.

Mansardtag beklædt med skifer. 
Tagfladen brydes af enkelte ovenlys 
vinduer.

Stueetagen

Skovsøgade 7



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele Facaden

Facaden fremstår dels i blank hvid 
mur og dels i cementpuds. Omkring 
vinduer er der hvidmalet indfatning, 
vinduerne er malet sorte.

Velproportioneret hjørnebygning, 
med flere fine detaljer såsom lisé-
ner og indfatninger.
 
Fin hjørnebygning, der er støttende 
for gadebilledet.

SAVE

Arkitektonisk værdi  6

Kulturhistorisk værdi  5

Miljømæssig værdi  5

Originalitet   5

Tilstand    6

Bevaringsværdi  5

Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejder 
stueetagen, særlig omkring hjørnet, så den fremstår i sammenhæng 
med bygningens øvrige facade. At få pudset den del af facaden, der 
fremstår i blank mur, samt etablerer mansardkviste i stedet for oven-
lys.



BBR
Samlet etageareal: 242 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  0

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Skovsøgade 8A+B+C
(Skal ses i sammenhæng med 
Fruegade 2).

Matr.nr.
124f+g+h, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
Der er beboelse i hele ejen-
dommen.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1880.

Hoveddøre

Vinduer

Kviste

Tag

Skorsten

Fyldningsdøre i hvidmalet træ, med 
overvindue.

To-fags dannebrogsvinduer i hvid-
malet træ, med termoglas.

Gavlkvist placeret midt over fa-
caden, med flunke i zink. To ta-
skekvist er placeret på hver side, 
ligeledes med flunke i zink.

Rød vingetegl. Tagfladen brydes af 
et enkelt ovenlysvinduer.

Bygningen har ingen skorsten.

Facaden

Skovsøgade 8A+B+C
Registrering foretaget:
dec. 2011


