
1 matr. nr. 14" dato: 5.\1.79 lA

BESKRIVELSE:
opførelsesår: 1977
til/ombygning:
antal etager/bygningsform: l etage,
vinkelhus med garage/udhus
fagdeling : ingen
gulvkote: 1:2..50

sokkelhøjde: 0,20 0,30 m
gesims: + 2,10 m tagryg: + 6,00 m
tag: halvvalmet stråtag med 4 brede tas-
kekviste
ydervæg: grundmur, blank mur, røde flam-
mede sten, træklædt balkon over S gavl
vinduer: 2- og3-rammede, enkelte stør-
re alle småsprossede
døre: dels fyldningsdøre, dels småspros-
sede glasdøre
bagside: små hØjtsiddende vinduer, også
småsprossede
mindre bygninger: garage med udhus, sam-

Ime sten, helvalmet tag, blå glaserede
teglsten, dobbelt finerport med stålram-
me
vedligeholdelse: god - nyt hus l gammel
stil
bevaringsværdi: tja - virker lidt for
"velfriseret" i forhold til omgivelser-
ne.

SITUATIONSPLAN mål 1: 1000

1

AREALER:
grundareal looo (769)

etageareal 173lbebygg.areal 139

ANVENDELSE:
bolig 173 Ierhverv
andet
udnyt. tagetage 1u.lcLt c 0,71 kælder
udhus (e) +jgarage/e-a-Fpert 33
BEBYGGELSESPROCENT: \7



1 matr . nr. ~,. dato: 5.11.79

BESKRIVELSE:
opførelsesår: 1952
til/ombygning: 1977
antal etager/bygningsform: l etage,
moderniseret landarbejderhus med udhus
og carport
fagdeling: 3 fag?
gulvkote: 10,50

sokkelhøjde: 0,20 - 0,30 m
gesims: + 2,25 m tagryg: + 6,50 m

o~: nyt 45 sadeltag, sorte bØlgepla-
der, muret skorsten, stort udhæng over
terrasse og balkon i S gavl
ydervæg: grundmur, pudset, malet bræk-
ket hvid over mørkegrå sokkel, gavlene
træbeklædte
vinduer: moderne udelte, mørkt træ
dør: l 1/2 trin op til glasdØr med lod-
rette lameller
mindre bygninger: l. udhus med halvtag,
pudset som huset, 2. carport af træ,
halvtag
vedligeholdelse: god
bevaringsværdi: modernisering ikke gen-
nemført i overensstemmelse med stedets
tradition.

SITUATIONSPLAl~ mål 1:1000

AREALER:
grundareal 1450

etageareal 12.9 Ibebygg.areal 1\9

ANVENDELSE:
bolig 129 I erhverv
andet
udnyt. tagetage fuLd:t~37 I kælder 8

udhus (e) l§<ilra.g€'/carport2.7
BEBYGGELSESPROCENT: 12.



lmatr. nr. 14$ dato: 5.11.79

BESKRIVELSE:
opførelsesår: 1954
til/ombygning: 1977
antal etager/bygningsform: l etage, mo-
derniseret landarbejderhus med garage
fagdeling: 2 fag
gulvkote : 1'3,50

sokkelhØjde: 0,50 0,60 m
gesims: + 2,30 m tagryg: + 6,50 m

otag: nyt 45 sadeltag, sorte bølgeplader,
muret skorsten, stor træklædt tagkvist,
stort udhæng over terrasse og balkon i
S gavl
ydervæg: grundmur, blank mur, røde sten
over hØj brun sokkel, S gavl stænkpudset,
træklædt balkon
vinduer: moderne store udelte, nogle med
skodder
dør: 4 trin op til gul glasdør med lod-
rette lameller
bagside: kældernedgang

omindre bygninger: garage, rØde sten, lo
sadeltag, sorte bølgeplader, vippeport
vedligeholdelse: god
bevaringsværdi: modernisering ikke gen-
nemført i overensstemmelse med stedets
byggeskik.

SITUATIONSPLAN mål 1:1000
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AREALER:
grundareal 1000

etageareal 05 !bebygg.areal 88
ANVENDELSE:
bolig 95 !erhverv
andet
udnyt. tagetage cl.e!.vis = 39 I kælder 49

udhus (e) !garage/~~t: ~2.

BEBYGGELSESPROCENT: lo



Imatr. nr. f+t dato: 5.11.79

BESKRIVELSE: mål 1:1000SITUATIONSPLAN
ubebygget grund, rester af en muret byg-
n~ng.

AREALER:
grundareal 1000

etageareal I bebygg. areal o

ANVENDELSE:
bolig I erhverv
andet
udnyt. tagetage I kælder
udhus (e) Igarage/carport
BEBYGGELSESPROCENT: O



lmatr. nr. 14' dato: 5.11.79 MA"R K.\.....EDlST 7

BESKRIVELSE:
ubebygget grønt område, brønd til vand-
værk.

SITUATIONSPLAN mål 1:1000
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AREALER:
grundareal 648
etageareal \bebygg.areal o

ANVENDELSE:
bolig I erhverv
andet
udnyt. tagetage I kælder
udhus (e) Igarage/carport
BEBYGGELSESPROCENT: O


