1998/2000/2005

38
f. revisor Poul Laursen.
[T]

102
(Lyngsøvej)

1961

# hm.
Niels H. Nielsen/enfam.hus og garage/2 lystryk.
f. talepædagog Givskov Christensen.
[50-er/60-er]

104

1936

# hm.
Viggo Norn (Kgl. Bygningsinsp.)/skovriderbolig/2 lystryk.
f. Silkeborg Statsskovdistrikt.
[H/NK]
Viggo Norn/skovfogedbolig, "Lyngsøhus"/lystryk.
f. ditto.
[NR/SKl/Bl !!]

1940

Gudenåvej.
2
1969-71

(3-5)3A-E
1958/59-61

13.1.1959
11.7.1961

1965
omkr. 1970-96

7-9
1980-82
1981

Marienlund plejehjem.
# hm.
Bygningsinsp.s kontor/plejehjem m. 48 pladser/16 lystryk.
f. Silkeborg kommune.
Kollektivhuset ”Silkeborghus”.
Opført på grundene, hvor tidligere "Skolehaverne" lå.
J.K. Schmidt og Kaj Schmidt/kollektivhus for enlige og ældre,
"Silkeborghus", i 15 etager, indeh. 80 lejl./25 lystryk.
f. den selvejende inst. "Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre".
Bygningskommissionen godkender opførelsen af "Silkeborghus" i
henh. til det fremsendte tegningsmateriale.
Byggeattest. Byggeriet færdiggjort.
"Silkeborghus" indeholder:
- 48 lejl., type A: to-vær., 71.9 m2.
- 24 lejl., type B: ét-vær. m. soveniche, 53,9 m2.
- 8 lejl., type C: store lejl. i de to øv. etager, 98,9 m2.
Alfr. J. Mortensen/ombygn. af og tilbygn. til portnerbolig/lystryk.
f. ditto.
Adskillige ændringer af lejlighedsstørrelse: sammenlægninger
eller det modsatte.
Silkeborg Kunstmuseum.
Opr. kommunalt grundstykke.
# hm.
Niels Frithiof Truelsen/kunstmuseum/17 lystryk af flere.
f. den selvejende inst. "Silkeborg Kunstmuseum".
DAI/ombygn. af tidligere bestyrerbolig ved Silkeborg Vandværk/
lystryk.
f. ditto.
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Silkeborg Vandværk.
# hm.
? / opførelse af vandværk / # hm.
f. Silkeborg kommune]
P. Gunder Hansen (Stadsing.)/"Midlertidige Skure til Lokomobil
og Brændsel"/pennetegn. og blåtryk.
f. Silkeborg Vandværk – kommunen. NEDREVET.
Stadsing.s kontor/tilbygn. af ny folkestue til værket/lystryk.
ditto.
Alfr. J. Mortensen/tilbygn. af transformatorstation til værket/3 lystryk.
f. ditto.
Stadsing.s kontor/nyt materielskur/2 lystryk
f. ditto.
Bygningsinsp.s kontor v. K. Lisberg/tilbygn. af "Folkerum for
Socialforvaltningens havetjeneste"/2 lystryk.
f. Silkeborg kommune.

Hovedgårdsvej.
1
(Østergade)

1919/20
1931
1933

(A) 1936

5.1.1937
(B) 1938

1939
(Østergade 34)

(C) 1940

1941

Kildegården.
hm.
Hans Chr. Rasmussen/enfam.hus - villa/blåtryk: plan- og snittegn.
f. maskinhandler A. Buchhave. NEDREVET 1938.
A. Ustrup/indretn. af 5 vær. på loftet/lystryk.
f. automobilejer Arne Pedersen.
1) Knud Sørensen/benzintankanlæg "Standard" m. vaskehal og kiosk,
ud mod Østergade/3 lystryk.
f. ditto.
2) Knud Sørensen og Jørgen Hansen, Kbh./servicestation - ændret
forslag/1 blyantstegn. og 3 lystryk.
f. ditto.
Max Pape/ombygn. af eksist. villa og tilbygn. af etageejendom
til denne/lystryk.
f. ditto.
Knud Sørensen/beliggenheds- og situationsplan/blyantstegn.
f. ditto.
Max Pape/eksist. villa NEDRIVES og ny etageejendom bygges til den
eksist./2 lystryk.
f. ditto.
Max Pape/tilbygn. af altan over kælder i gården/pennetegn.
f. ditto.
Max Pape/tilbygn. af etageejendom over eksist. vaske- og smørehal.
Nu benævnt "Kildegaarden"/2 lystryk
f. ditto.
Max Pape/indretn. af bagerbutik på hj. Østergade-Hovedgårdsvej/
2 lystryk.
f. ditto.
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