
BBR
Samlet etageareal: 1.328 m2

Antal boliger:  9

Antal erhverv:  3

Stueetagen

Byggesager
Ejendommen er opført i 1898.

Beboelse/erhverv
I stueetagen er der service-
erhverv, på 1. salen klubloka-
ler og på de øvrige etager er 
der beboelse.

Matr.nr.
225a, Slagelse bygrunde

Adresse
Schweizerpladsen 10

Portåbning

Vinduer

Skiltning

Øvrige etager

Vinduer

Frontkvist

Kviste

Tag

Den oprindelige port er genskabt.

Vinduer i alu, placeret i samme takt 
som huset øvrige vinduer.

To uformgivne lysskilte er placeret 
over butiksvinduerne - kunne ud-
formes som enkeltbogstaver.

Schweizerpladsen 10

Nyere sidehængte vinduer med 
forsatsramme i hvidmalet træ.

Fin markering af den del af facaden, 
der indeholder portpartiet. Gavlkvi-
sten er foroven afsluttet med gode 
detaljer. Dog er det øverste vindue 
forkert. Det ser ud til, at der oprin-
deligt har siddet to små rundbuede 
vinduer på dette sted.

Nye kviste med zinkinddækning og 
franske altaner. Kvistene skær sig 
ned gennem bygningens gesims.

Røde vingetegl.

Signaturforklaring:
Mindre god 

Middel

God

Registrering foretaget:
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Bygningen er kategoriseret 
med en middel bevarings-
værdi.

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klart, hvis man i fremtiden tilpasser faca-
den i stueetagen til bygningens oprindelige udtryk, eksempelvis ved 
tilføjelsen af en frise. Kvistene på tagetagene, bør ikke gennemskære 
hovedgesimsen. 

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Stueetagens lyse puds, harmonerer 
fint med husets rustikke hjørner i 
sandsten. 

Velproportioneret 4-fags bygning. 
Facaden er opdelt i både en vertikal 
og horisontal rytme. Bygningens 
1. og 2. sal fremstår, som et fint 
eksempel for sin tids arkitektur. Re-
noveringen af stue og tagetage har 
desværre bidraget til, at bygningen 
har mistet en del af sit autentiske 
udtryk. Særligt i stueetagen mang-
ler detaljer, der kunne være med-
virkende til at styrke bygningens 
kvaliteter.

Både i proportioner, materialevalg 
og formsprog passer bygningen 
fint til den øvrige bebyggelse på 
Schweizerpladsen.


