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Birkedommerboligen igen
Silkeborg kommune har indkaldt til idéer og forslag det fremtiden for Christian
8.s Vej 2B hvor den nuværende Birkedommerbolig ligger. Det er klart
kommunens hensigt at den vil følge en bygherres ønske om at opføre et 8-9
etagers højhus på grunden. Vi er i Bevaringsforeningen af gode grunde imod
dette tiltag, og ønsker den gamle bygning bevaret.
Bevaringsforeningen har indsendt forslag til anvendelse af området. Se
forslaget herunder.
Idéer og forslag til Birkedommergrunden.

Her ses Asger Jorn med sin barnevogn fyldt med keramik foran Nils Chr. Nielsens keramikværksted på
Frederiksberggade 10 .

Frederiksberggade 10
En bygherre ønsker at opgøre en ny bygning på grunden Frederiksberggade
10. Det nuværende hus på adressen er lille, og efterhånden ikke et af de
smukkeste. Men til gengæld fortæller huset så meget af Silkeborgs historie.
Læs indsigelsen.
Huset er sund og rask, og kan for forholdsvis få midler bringes tilbage til original
udseende.
Bevaringsforeningen gjorde indsigelse til nedrivning, men desværre har
kommunen tilladt nedrivning af huset.
Det skal bemærkes at nedrivningstilladelsen blev givet rent administrativt, og
uden politisk indblanding. I Silkeborg kommune betragter man desværre
bygninger med en SAVE værdi på 4 eller højere, undskyld udtrykket, som noget

"ikke værd at samle på".
Find indsigelsen her

Ifølge de originale tegninger taler vi her om et prægtigt hus. Dog misligholdt gennem årene.

Christian 8.s Vej 24
Desværre er denne ejendom truet af nedrivning Den nuværende ejer ønsker at
opføre en ny beboelsesejendom på 6 etager på grunden.
Ejendommen er opført år 1900 og er en del af front bebyggelsen ud mod
Christian 8.s Vej. De fleste andre bygninger er fra samme periode.
Bygningen har en bevaringsværdi på 6, hvilket betyder ifølge kommune- og
lokalplan, at ejeren er i sin gode ret til at nedrive det gamle hus.
For nogle år siden blev nabohuset, den apostolske kirke, nedrevet. Og nu
denne.

Hvad skal bevares?
På billedet herover er vist to bygninger fra Silkeborgs indre by. Den ene er
erklæret bevaringsværdig iht. kommuneplanen og har en vis beskyttelse mod
nedrivning. Den anden er er ikke bevaringsværdig, og må nedrives af ejer. Men
hvad er forskellen, de er begge sunde og pæne og typiske for sin tid?
Forskellen er bygningernes bevaringsværdi. Bygning på Søndergade har en
SAVE 4 og er derfor ikke bevaringsværdig i iht. kommuneplanen, hvorimod
Nygade har en SAVE 3 og er derfor en bevaringsværdig bygning.
For os er det svært at forstå idet begge bygninger har en stor værdi for
Silkeborg. Nedrivning ville være uforståelig. Men for kommunens forvaltning og
politiker betyder det meget om tallet er 3 eller 4. Det forenkler
sagsbehandlingen, og gør en politisk beslutning nemmere.
Bevaringsforeningen arbejder på at ændre disse forhold. En løsning kan være
flere bevarende lokalplaner for hele Silkeborg kommune.

Video åbnes i YouTube

Bevaring af Justitskvarteret
Der er fremstillet en animation der illustrerer hvorledes Justitskvarterets
bygninger, og området omkring kvarteret, kunne bibeholdes som en form for
bypark med liberale eller kommunale arbejdspladser i bygningerne.
Kommunens nuværende planer er et 6 etagers hus hvor Politimesterboligen
ligger, og et 9 etagers hus hvor Birkedommerboligen ligger. Ting-og Arresthuset
ønskes bevaret.
Animationen viser Justitskvarteret på hjørnet af Christian 8.s Vej og
Nordskovvej. Den ny Nordskovvej er illustreret som var den færdig.

Billederne viser Peter Jessens forretning på hjørnet af Vestergade og Tværgade fra julen i hhv. 1970 og
1972. Forvandlet fra en prægtig bygning til en madkasse med låg. Dog i 1991 restaureret til det
nuværende udseende.

Bevaringsforeningen ønsker alle en glædelig jul
og at godt nytår
Bevaringsforeningen giver desværre ikke gaver i anledning af julen, men har til
gengæld fået en gave i form af en del nye medlemmer i løbet af året.
Velkommen i Bevaringsforeningen for Silkeborg kommune.
Er du ikke blevet medlem endnu, og sidder og tænker: “Det her vil jeg gerne
støtte op om”.
Se hvordan på: http://www.bevarsilkeborg.dk
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