
BBR
Samlet etageareal: 3.229 m2

Antal boliger:  0

Antal erhverv:  4

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Stenstuegade 1
(Skal ses i sammenhæng med  
Rosengade 9)

Matr.nr.
58a, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv
Der er indrettet bogcentral og 
dertil hørende kontorlokaler i 
hele ejendommen.

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1962.

Stenstuegade 1

Hoveddør

Glaspartier

Altaner

Tag  

Skiltning

Dobbelt rammedør i grå alu, med 
sidepartier.

Glaspartier i brun alu med en ens-
artet inddeling af felterne. Ved 1. 
sal er felterne underinddelt i min-
dre felter med en gående ramme 
øverst. Vinduespartierne, der er 
trukket tilbage i facaden, er fint 
indpasset i bygningens formsprog.

Altangange er placeret både på 1. 
og 2. sal. Gelænderet er udført i 
grønmalet stål og placeret i flugt 
med facaden.

Taget er udført som fladt tag, af-
sluttet med et kobberbånd omkring 
murkronen.

Skiltningen er placeret som et hori-
sontalt bånd over indgangspartiet.

Facaden

Registrering foretaget:
dec. 2011



Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Facaden fremstår primært som 
glasparti. Ved stueetagen overgår 
murværket fra sokkel til facade, i 
takt med at terrænet falder. Altan-
gangene fremstår som vandrette 
facadebånd i en grønlig pladebe-
klædning. Runde stålstolper, pla-
ceret parvis, bærer altangangene. 
Materiale- og farvemæssigt hænger 
facaden fint sammen.

Velproportioneret hjørnebygning. 
Altangangene skaber en tydelig 
horisontal inddeling af facaden, idet 
glaspartierne er placeret tilpas tilba-
getrukket fra facaden. Den murede 
stueetage er dog medvirkende til at 
gøre facaden delvis afvisende.

Bygningen falder fint ind i gadebil-
ledet.

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden afstemmer far-
ven på gelænderet og ved hoveddøren med bygningens øvrige farve-
sammensætning. 
Det er væsentligt at bemærke, at man skal være påpasselig med at 
foretage ændringer på bygningen.

SAVE

Arkitektonisk værdi  4

Kulturhistorisk værdi  3

Miljømæssig værdi  4

Originalitet   2

Tilstand    2

Bevaringsværdi  3

Bygningen er kategoriseret 
med en høj bevaringsværdi.


