
BBR
Samlet etageareal: 1.449 m2

Antal boliger:  12

Antal erhverv:  2

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

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

Byggesager

Matr.nr.
209c, Slagelse bygrunde

Adresse
Rådhuspladsen 6-8

Portåbning

Hoveddør

Glasparti til venstre 
for port

Glasparti til højre for 
port

Skiltning og markiser

Øvrige etager

Vinduer

Altaner

Tag

Skorsten

Dobbelt portåbning placeret midt 
for facade. Hvide betonsøjler un-
derinddeler åbning, indvendigt er 
væggene beklædt med mosaik i 
gul, turkis, og brun.

Rammedør med overvindue i olieret 
træ. Placeret i port.

Glasparti i antracitgrå alu, ind-
gangsdøren er udført som ram-
medør med overvindue. Glaspartiet 
har fyldninger i lysblå alu.  

Glasparti i brun alu, indgangsdøren 
er udført som dobbelt rammedør 
med overvindue. 

Skiltningen er udført som plade-
skilt eller enkelt bogstaver. Over 
glaspartierne er markiser, der er 
medvirkende til at dele facaden i en 
øvre og nedre del.

To-fags vippevinduer udført i hvid 
plast.

Altangange i hvidbeton ved 1. og 
2. sal. Ved tagetagen er altangan-
gen udført i beton med gelænder i 
hvidmalet stål.

Taget er beklædt med tagpap.

Bygningen har to skorstene.

Rådhuspladsen 6-8
Registrering foretaget:
dec. 2011



Hele facaden

Facaden fremstår med markante 
betonaltangange i hvid, der indde-
ler facaden. Soklen er beklædt med 
sorte mosaik, stueetagen er pudset 
i en grå nuance, som til dels skjules 
bag skiltningen. De øvrige etager er 
pudset i en lys gulgrøn nuance.

Bygningen afviger med sine altan-
gange fra den øvrige bebyggelse. 
Ser man bort fra stueetagen, er 
der tale om en velproportioneret 
ejendom.

Bygningen adskiller sig fra den øv-
rige bebyggelse omkring torvet ved 
at have altangange. Arkitektonisk 
supplerer bygningen de omkringlig-
gende bygninger.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejder 
stueetagen i forhold til bygningens oprindelige arkitektur og materia-
levalg, samt afstemmer de forskellige tiltag, der er sket særligt ved de 
øverste altanerne.
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