
BBR
Samlet etageareal: 1.045 m2

Antal boliger:  1

Antal erhverv:  4

Stueetagen

Byggesager
Opførelsesåret for forhuset 
vides ikke, men i 1910 blev 
facaden ombygget.

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

Matr.nr.
224, Slagelse bygrunde

Adresse
Schweizerpladsen 8

Hoveddør

Butiksdøre

Vinduer

Skiltning

Udhæng

Øvrige etager
 
Vinduer

Altandør

Altan

Tag

Skorsten

Lidt ældre glasdør med lodrette 
sprosser i hårdt træ. Døren passer 
ikke ind i det overordnede form-
sprog.

Begge butiksdøre har store glaspar-
tier og rammer i alu.

Store glaspartier, der er rykket lidt 
ud fra facaden. Der er ikke taget 
hensyn til den eksisterende facade-
rytme.

Skiltningen virker massiv og er for 
dominerende.

Udhænget, der er meget smalt, har 
skabt en udvidelse af butiksloka-
lerne mod gaden. Udhænget, der 
er formgivet i brune metalplader, 
tager hensyn til murfremspringet i 
etagerne ovenover.  

Schweizerpladsen 8

Sidehængte ”Dannebrogs”-
termovinduer i brunmalet træ. 

Altandøren har blyopsprossede ru-
der med farvet glas.

Altanen, der er placeret på 2. sal, 
er indarbejdet i bygningskroppen.

Vingesten i cement. Tagfladen bry-
des af fire ovenlysvinduer. 

Skorstenen består af en rund stål-
skorsten.Signaturforklaring:

Mindre god 

Middel

God

Registrering foretaget:
aug. 2011



SAVE

Arkitektonisk værdi  4

Kulturhistorisk værdi  4

Miljømæssig værdi  4

Originalitet   4

Tilstand    4

Bevaringsværdi  4

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 originale udtryk, fjerner ældre skiltning 
mellem stue og første sal.

Hele facaden

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

God harmoni mellem den lyse gule 
mur, de hvide trekantfrontoner og 
anden profilering omkring vinduer 
og gesims, det brune træværk, det 
brune tag og det brune udhæng i 
stueetagen. Butiksfacaden, herun-
der især skiltningen, er dog uover-
vejet.

Bygningen er et 5-fags hus, der i 
siderne bliver afgrænset af mindre 
murfremspring, som foroven afslut-
tes af  større trekantsfrontoner. 2. 
salen er trukket tilbage i facaden  
for at skabe en altan.
Udhænget over stueetagen deler 
huset bevidst i en nedre og øvre 
del. 

Skiltningen er for forskelligartet og 
for markant, og vindues- og døråb-
ninger i stueetagen er placeret uden 
hensyntagen til den øvrige facade-
opdeling.

Bygningen er i sine proportioner 
mindre end de resterende ejen-
domme på Schweizerpladsen. Det 
faktum understreges især ved 
placeringen mellem to noget højere 
bebyggelser, hvilket er med til at 
give bygningen formmæssige ka-
rakter af byvilla.


