
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



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden nedtoner 
kvistenes flunke i zink, således disse ikke fremstår så markant. Det er 
væsentligt at påpege, at man bør være varsom med at foretage æn-
dringer på bygningens facade, tag i øvrigt.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

God harmoni mellem den sorte sok-
kel, den mørke røde mur, det røde 
tegltag og det hvid- og gråmalet 
træværk.

Velproportioneret bygning med fine 
detaljer, såsom gesimsen. I tagfla-
den er der placeret to kviste, hvoraf 
kun den ene er placeret i en lige 
linie over et vindue i stueetagen.

Ejendommen er en etage lavere 
end størstedelen af de omkringlig-
gende bygninger i Skovsøgade, 
men matcher godt til nabobygnin-
gen i Fruegade 2.

SAVE

Arkitektonisk værdi  3

Kulturhistorisk værdi  4
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Tilstand    3
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Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.



BBR
Samlet etageareal: 330 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  1

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Skovsøgade 9

Matr.nr.
284, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der service-
erhverv og på de øvrige eta-
ger er der beboelse.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1969.

Hoveddør

Glasparti og rulle-
gitter

Skiltning

Øvrige etager

Vinduer

Skorsten

Glasdør med greb i forkromet stål.

Glasparti med ramme i hvidmalet 
træ. Glaspartiet danner en niche 
omkring indgangsdøren.
Over glaspartiet er placeret en rul-
legitter i hvid alu. Gitteret virker 
meget markant, når dette er ned-
rullet.

Skiltningen er fint udført i enkelt-
bogstaver.

Seks-fags vinduesparti i hvidmalet 
træ med termoglas.

Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Skovsøgade 9
Registrering foretaget:
dec. 2011


