
BBR
Samlet etageareal: 1.661 m2

Antal boliger:  6

Antal erhverv:  7

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1963?

Beboelse/erhverv
I stueetagen og på 1. sal er 
der forsikrings- og bankvirk-
somhed. I den øvrige etager 
er der beboelse.

Matr.nr.
209a, Slagelse bygrunde

Adresse
Rådhuspladsen 2

Hoveddør

Glasparti til venstre 
for hoveddør

Glasparti til højre for 
hoveddør

Glaspartier i gavl

Skiltning og markiser

Øvrige etager

Vinduer

Altaner

Tag

Skorsten

Rammedør i olieret træ. Døren er 
placeret, tilbagetrukket fra facaden 
i en mindre portniche. 

Glasparti i antracitgrå alu, med 
rammedør i gråmalet træ. 

Glaspartier med karme i grå alu. 
Partiet indordner sig profileringen i 
facaden.

Hjørnet rundes af et glasparti, med 
karm i brun alu. I højre side er ind-
gangsdør med sidepartier, ligeledes 
i brun alu. 

Skiltningen er dels udført som pla-
deskilt, enkeltbogstaver eller som 
påklæbning på glasset. Over glas-
partierne langs facaden er placeret 
markiser, der er medvirkende til at 
dele facaden.

Vippevinduer i brunmalet træ, med 
grå alu. glasliste.

Tilbageliggende altaner i beton, 
malet i en lys blå nuance.
Tagetagen er trukket tilbage fra 
facaden, hvorved der er fremkom-
mer altaner. Gelænderet er udført 
i hvidmalet stål. Over altanerne er 
delvis udført lamel solafskærmning. 

Taget er beklædt med tagpap.

Bygningen har en skorsten.
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Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejde 
stueetagen i forhold til bygningens oprindelige arkitektur og materiale-
valg, samt reetablerer eller afmonterer solafskærmningen ved tageta-
gen. 

Endvidere kan man med fordel forenkle bygningens farvesammensæt-
ning.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne.

Facaden fremstår i sin helhed meget 
varieret. Soklen er beklædt med 
brune fliser. Stueetagen fremstår 
som glasparti med hvide betonsøj-
ler, eller som mindre glasparti med 
facade i marmorplader. Den øvre 
del af facaden fremstår i blank rød 
mur eller med gule klinker.

Bygningen fremstår som en vel-
proportioneret hjørnebygning. Ses 
der bort fra glaspartierne i stue-
etagen, fremstår bygningen intakt. 
Bl.a. uret ved hjørnet udgør en fin 
detalje, såvel som altan-gelænderet 
øverst fremstår originalt.

Bygningen er fint tilpasset de øvrige 
bygninger omkring Rådhuspladsen.
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