28-03-2017

Til Silkeborg Byråd
Rådhuset, Søvej 1
8600 Silkeborg
Høringssvar fra Bevaringsforeningen for Silkeborg Kommune til Kommuneplan
2017-28
En bevarende lokalplan for Silkeborg Bad er højt prioriteret. Vi har haft kontakt til
Landsforeningens Bevaringsudvalg og Have- og Landskabsudvalg samt
Naturfredningsforeningen. Alle synes det er en god ide. Landsforeningens
Bevaringsudvalg har fotografier, der må anvendes.
Vi mener fortsat, at det bevaringsværdige kulturmiljø ved de fredede jernbanebroer bliver
ødelagt af en vejbro imellem de fredede jernbanebroer. Støjskærme vil måske mindske
støjgenerne, men forringe synsindtrykket. Og også miljøet i den bynære Nordskov bliver
ødelagt ved at en vej føres igennem.
Derudover ønsker vi fortsat:
1. Bevarende lokalplaner (også i Hinge selvom præstegården er revet ned. Gårdene er
der stadig). Det er værdifuldt at bevare helheder i byer, landsbyer og i landskabet.
Find på genanvendelse! Dette gælder også offentlige og af Silkeborg kommune
ejede bygninger. Dermed bevares harmoni og historie, som også tilflyttere og
turister holder af.
2. Udvid snarest saveregistreringen til hele kommunen.
3. Saveregistreringen skal også udvides til at gælde bygninger og anlæg, der er over 50
år. Silkeborgs kommuneatlas fra år 2000 går kun til 1940.
4. Fotografering af bevaringsværdige og fredede bygninger og by- og landsbymiljøet.
Disse billeder skal både være i lokalarkiverne og være at se i FBB, Slots-og
Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur vil gerne hjælpe som tovholder,
hvis Silkeborg Kommune vil betale 25.000 kr. Der vil være et større benarbejde
m.v., men her kan Bevaringsforeningen, lokale borgere og fotointeresserede måske
hjælpe.
5. Tilskud til renovering oprindeligt, blandt andet af Landsbyfornyelsespuljen. Og en
bygningskulturfond? Bygninger med ringe savevurdering kan få et løft, der også
bliver til gavn for by -, landsby- og landskabsmiljøet.
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6. Kurser både for os i Bevaringsforeningen, lokale borgere, politikerne og Silkeborg
Kommunes ansatte: Om arkitektur og byggeskik, renovering oprindeligt, bevarende
lokalplaner og egnens historie, digital fototeknik- og registrering. Alt dette så
registreringen af bevaringsværdier bliver så god som muligt.
7. Vi ønsker dette eftersom det har vist sig, at tilflyttere gerne vil bo, hvor der er
bevaringsværdige og fredede bygninger med historie. Og turister har også interesse
for det. Det har i andre byer givet en turisttilstrømning, der er til glæde for alle.
8. Angående højhusstrategi og højere bygninger er det ikke i Silkeborg Midtby, der
skal satses, af hensyn til bymiljøet fra begyndelsen af 1900 tallet, der er tilbage,
blandt andet i flere villakvarterer, og for at undgå en by - fortætning, der unødigt
kræver flere P-kældre. Bevar de nuværende parkeringspladser, Bios gård og
Mejerigården, til glæde for handelslivet og cafeerne i gågaderne.
9. Lad Michael Drewsens statue komme tilbage til pladsen foran det tidligere rådhus.
Den skal vende i retning mod Havnen og Papirfabrikken, der var Michael Drewsens
interesse. Under alle omstændigheder er Michael Drewsen statuens plads på Torvet i
Silkeborg, for det ønskede Silkeborgs borgere for at ære Michael Drewsen som
byens grundlægger.

Venlig hilsen
På vegne af Bevaringsforeningen
For Silkeborg Kommunes bestyrelse
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