
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Slotsgade 1

Matr.nr.
119s, Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1877
Om-/tilbygn.år: 2003

BBR
Samlet etageareal:  685 m2

Antal boliger:  8

Antal erhverv:  1

Slotsgade 1

Hoveddør

Vinduer

Skilte og facade-
belysning

Kviste

Tag

Skorsten

Dobbelt fransk dør i hvidmalet træ, 
med overvindue. To franske døre 
med fyldninger og termoglas ved 
kælder. 

Dannebrogsvinduer i træ med 
sprosser og termoglas ved 1 sal. 
Ved stueetage to-fags vinduer med 
buet overvindue, sprosser og ter-
moglas. Ved kælder to-fags bonde-
husvinduer i træ med termoglas. 
Alle vinduer er malet hvide. 

Ovalt pladeskilt i en karakteristisk 
grøn farve. To skotlamper ved ho-
veddør.

Bygningen har fem københavner-
kviste, med fl unke og tag i zink.

Sadeltag med rød vingetegl.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts 2012



Facaden fremstår pudset, malet i en 
hvid nuance. Der er god harmoni 
mellem den hvide facade, de hvide 
vinduer, den grå sokkel og det røde 
tegltag. Det markante grønne skilt, 
skaber desværre en vis ubalance 
i facaden. Tagrende og nedløb er 
udført i zink.

11-fags bygning med høj kælder. 
Bygningen fremstår med enkelte 
detaljer som trægesims.  Det ar-
kitektoniske udtryk er overordnet 
set velbevaret, særligt er kviste og 
vinduer udført i respekt for bygnin-
gens oprindelige udtryk.

Bygningen er medvirkende til at 
skabe en fi n start på gaden, med 
god sammenhæng til bygningerne 
ved rundkørslen.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis skiltet i fremtiden bliver udført 
som enkeltbogstaver i respekt for bygningens arkitektoniske udtryk, 
og gesimsen bliver udført mere tydelig ved tagrenden. Ligeledes kunne 
klinkerne ved trappen med fordel fjernes, således øverste trin frem-
stod udført i granit.
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