
BBR
Samlet etageareal: 3.436 m2

Antal boliger:  3

Antal erhverv:  21 

Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Stueetagen

Byggesager
Ejendommen blev opført i 
1961.

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

Matr.nr.
210d, Slagelse bygrunde

Adresse
Rådhuspladsen 7-9

Portåbning

Glaspartier til venstre  
for portåbning

Glaspartier til højre  
for portåbning

 
Skiltning

Øvrige etager

Vinduer 

Altaner 

Tag

Skorsten

Portåbning i hjørnet af bygningen.

Glaspartier i grå alu med indgangs-
dør placeret i portåbning. Glaspar-
tiet tander ind under porten. 

Glaspartier i gullig alu. med ind-
gangsdør placeret i portåbning. 
Glaspartiet tander ind under porten. 

Skilte udført som pladeskilte eller 
enkelt bogtaver. Til venstre for 
portåbning er baggrunden sort, ved 
de øvrige skilte er baggrunden hvid. 
Facadebelysning er udført over 
skiltene.

Tre-fags vinduespartier med terras-
sedør. Vinduerne er i træ olieret, 
døren er i hvid malet træ.

Altangange i hvid beton 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 ingen skorsten.

Rådhuspladsen 7-9
Registrering foretaget:
dec. 2011



Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden bearbejder 
stueetagen i forhold til bygningens oprindelige arkitektur, farve- og 
materialevalg, afstemmer skiltningen, samt farvesammensætningen 
ved de øvrige vinduer.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Facaden fremstår pudset i en blålig 
nuance. Soklen er beklædt med 
brune kakler. Facaden i stuen er 
beklædt med plader i hvid eller sort. 
Ved murpillen mod Rådhuset er fa-
caden beklædt med travertinplader. 
Altangangene fremstår i hvid.

Ses der bort fra stueetagen, frem-
står bygningen velproportioneret.  
Der er en god kontrast mellem den 
blå murflade og de hvide altanbånd. 
Altanbåndene skaber en horisontal 
opdeling af facaden. Mellem hvert 
vinduesafsnit er gennemgående 
murpiller. De danner en vertikal 
opdeling af facaden.

Bygningen er fint tilpasset de øvrige 
bygninger omkring Rådhuspladsen.
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