
Signaturforklaring:
Mindre god

Middel

God

Adresse
Slotsgade 7

Matr.nr.
116 Slagelse bygrunde

Beboelse/erhverv

Byggesager
Opf. år: 1911

BBR
Samlet etageareal:  
359+134= 490 m2

Antal boliger:  4

Antal erhverv:  2

Slotsgade 7

Port

Vinduer

Glaspartier tv. for 
port

Glasparti th. for port

Skilte

Kviste

Tag

Skorsten

Retkantet portåbning 

To-, tre- og fi re-fags dannebrogs-
vinduer i hvidmalet træ med termo-
glas.

Glaspartier med karm i hvidmalet 
træ. Mellem partierne dannes en 
lille niche, hvor to fyldningsdøre i 
olieret træ er placeret.

Glasparti i hvidmalet træ med ram-
medør og afblændet overvindue.

Skiltningen er udført som påklæb-
ning på vinduerne.

Fire mansardkviste med fl unke i 
zink, samt to altankviste placeret 
over facadekarnapper med muret 
front.

Mansardtag med glaseret vingetegl.

Bygningen har en skorsten.

Stueetagen

Registrering foretaget:
marts. 2012



Facaden ved stueetagen fremstår i 
hvidmalet kvadremurværk. I nichen 
er ydervæggen beklædt med olieret 
hårdttræ.
Første sal fremstår i blank rød mur 
med detaljer i en gul nuance. Ved 
den øvre del af facaden er der fi n 
harmoni mellem den røde mur, det 
sortglaserede tegltag, de hvide 
vinduer og de gule markeringer af 
detaljerne. Stueetagen adskiller sig 
fra dette udtryk ved at fremstå i en 
hvid nuance, der bevirker at denne 
del af facaden fremstår meget sart. 
Tagrende og nedløb fremstår i plast.

Seks-fags bygning med fl ere fi ne 
detaljer som pudset blokgesims, 
bæltegesims, buede facadekarnap-
per der overgår til altan og kvadre 
murværk ved stueetagen. Særligt 
vinduerne ved karnapperne og glas-
partierne i stueetagen kunne være 
mere nænsomt tilpasset bygningens 
øvrige arkitektoniske udtryk.

Bygningen er virker delvis styrken-
de for gadebilledet.

Materialevalg og 
farvesammensætning

Arkitektonisk helhed

Sammenhæng med 
omgivelserne

Hele facaden

Anbefalinger
Bygningen vil fremstå mere klar, hvis særligt glaspartierne i stue-
etagen i fremtiden bliver bearbejdet i respekt for bygningens øvrige 
arkitektoniske udtryk. Farvesætningen af stueetagen bør ligeledes be-
arbejdes, og man bør være mere påpasselig med at placere postkas-
ser, skotlamper etc. i nichen.  Vinduerne ved karnappen kan ligeledes 
optage krumningen i murhullet bedre, og rende og nedløb bør udføres 
i zink.
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