
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Slotsgade 5A

Matr.nr.
117a Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1900

BBR
Samlet etageareal:  609+ 
114= 723 m2

Antal boliger:  8

Antal erhverv:  1

Slotsgade 5A

Hoveddør

Vinduer

Glaspartier

Skilte

Kviste

Tag

Skorsten

Fyldningsdør i rødmalet træ med 
halvbuet overvindue og fodspark i 
alu.

Tre-fags dannebrogsvinduer og tre-
fags vinduer i træ med termoglas.

Glaspartier med karm i grønmalet 
træ. Et parti er udført med blyind-
fattede ruder, og et er udført med 
klart glas. Mellem partierne dannes 
en lille niche, hvor to rammedøre i 
træ er placeret.

Karakteristisk kasseformet ud-
hængsskilt. 

Bygningen har fi re pultkviste, med 
fl unke i plademateriale og tag i 
vingetegl.

Sadeltag med rød vingetegl.

Bygningen har ingen skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts. 2012



Ved stueetagen fremstår facadens 
højre del pudset i en grå nuance. 
Facadens venstre del er udført med 
grønmalet træbeklædning. Ved 1. 
og 2. sal fremstår facaden i blank 
rød mur. Særligt den grå del af 
facaden harmonerer dårligt med 
den murede facade, de hvide vin-
duer, den mørke sokkel og det røde 
tegltag. Den grønne træbeklædning 
skiller sig ligeledes materialemæs-
sigt ud. Tagrenden er udført i plast.

Fem-fags bygning med fl ere fi ne 
murede detaljer som aftrappet 
gesims med frise, bæltegesims, re-
fendfuger ved stueetagen og fron-
tispice. Det arkitektoniske udtryk 
er overordnet set velbevaret, men 
særligt træbeklædningen er med-
virkende til at spolere bygningens 
oprindelige udtryk. Vinduesudform-
ningen ved den venstre del af stue-
etagen kunne ligeledes bearbejdes.

Bygningen virker styrkende for 
gadebilledet. 

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særligt stueetagen i fremtiden 
bliver bearbejdet arkitektonisk i respekt for bygningens øvrige arkitek-
toniske udtryk.
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