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Yderligere oplysning:
Formand: Ejgil

Prinds, Silkeborg
Tlf. 2169 3555
prinds@mail.dk
Kasserer: Jytte

Thorndahl.
Johannes Jensens Vej 19
Toustrup, 8641 Sorring
Tlf. 5136 3429
jt@energimuseet.dk

Næstform./sekretær: 	Vagn Brostrup Jensen, Gjern
Tlf. 3025 5758
jensenhilmer@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: E lse Marie Lindblom, Grauballe
Tlf. 8687 7358
elsemarie.lindblom@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:	Niels Jørgen Knudsen, Bryrup
Tlf. 4019 7016
njknudsen@outlook.com

Bevaringsforeningen
for

Silkeborg Kommune

Årligt kontingent:	Enkeltpersoner . . . . . . . . . .  kr. 150,Ægtepar  . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 200.	Foreninger, firmaer mm.  .  kr. 200.Som medlem af lokalforeningen kan du for kun 70,- kr./år
abonnere på bladet “By og Land”.
Bladet udkommer 4 gange årligt og portoen er inkluderet
i abonnementet. Se også: www.byogland.dk
Du støtter en god sag og får et værdifuldt blad billigere!
Tilmelding og netbank betaling: Der kan indbetales på
konto: 6110 9042282804 Sparekassen Kronjylland med
dit navn i besked-felt til modtager. Samtidig bedes du
sende en email med navn, adresse og telefon til kassereren jt@energimuseet.dk evt. ring på 5136 3429.

Se vores hjemmeside: www.bevarsilkeborg.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet
Hvad skal der bygges i Silkeborg midtby og
hvor meget skal bymidten fortættes?
Hvordan skal landsbyerne og de mindre bysamfund udvikle sig?
Hvilke gamle huse bør bevares?
Bliver der taget tilstrækkelig hensyn til

k ulturlandskabet og de grønne områder?
Hvordan kan vore byrum forbedres?
Kort sagt: hvilke omgivelser ønsker vi selv at
leve i og se vore børn og børnebørn vokse op i?
Hvis disse spørgsmål optager dig, er vi en
forening for dig.

Følg os på Facebook: facebook.com/bevarsilkeborg.dk

bevarsilkeborg.dk
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Foreningens formål:

Hvordan skal vort lokalområde se ud?

Foreningens formål er at virke for bevaring, god fremtræden og høj kvalitet af
lokalsamfundenes bebyggelser og miljøer.
Foreningen vil herunder arbejde for:
1.	Bevaring af og respekten for arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde
bygninger i lokalsamfundene i kommunen.
2.	Bevaring og udvikling af lokalsamfundenes gadebilleder og landskabelige
omgivelser.
3.	Udbredelse af kendskab til forståelse af værdien af godt håndværk og arkitektonisk og landskabeligt miljø.

Kultur eller anarki? I vores hverdag færdes vi i et miljø, som består af nyt og
gammelt. Det er forskelligt, hvad vi finder smukt eller grimt. Men et gadebillede,
et hus, et træ kan vække minder; minder om en tid, hvor der var tid til fantasi og
fordybelse. - En tid, hvor den enkelte havde øje for skønhed og personligt præg.
Vil du lade tilfældigheden råde, vil du overlade bestemmelsen om bevarings
værdi til andre, eller vil du selv høres og være med til at sætte præg på dit
lokale miljø?
Så bliv medlem af Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune.

Til fremme af sine formål vil foreningen afholde foredrag, ekskursioner og
byvandringer, hvor f.eks. ældre borgere kan fortælle om husene. Foreningen vil
endvidere i skrift eller på anden måde opmuntre til særlige indsatser ved bevaring eller restaurering, ligesom man vil søge at vejlede ejere ved istandsættelse
af bygninger.
Foreningen vil samarbejde med Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur og foretage indstillinger til eventuelle fredninger af værdifulde bygninger samt tage del i bedømmelsen af lokalplaner og andre projekter
og anlæg.
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, private organisationer, lokalråd,
foreninger, selskaber og privatejede firmaer samt offentlige institutioner.

Foreningen tilstræber hvert år at uddele en Bevaringspris til ejere af et hus eller
bygningsværk, der er bevaret i sin oprindelige stil. Ved udvælgelsen, som også
medlemmerne opfordres til at deltage i, veksler vi geografisk mellem de gamle
kommuner og Silkeborg by. Herunder ses Vrads Station, hvor Veteranbanen
Bryrup-Vrads i 2016 fik overrakt prisen for den fine stationsbygning.

