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Förslag till ändring av s tadsplanen 

för ett område av Skara stad, om-

fattande kvarteret Venus. 

BESKRIVNING • 

Föreliggande förslag till stadsplan är upprättat för att 

inom kvarteret bereda plats för Skara högre allmänna läroverks 

institutionsbyggnad. Planen är uppgjord i överensstämmelse mei 

förslag av arkitekt Nils Ahrbom, dock har följande ändringar i 

detta vidtagitsl Byggnaderna utmed Skolgatan hawa givits en hö; 

av 10,0 meter, tillåtande 3 våningar, varför Skolgatan ianleru 

därav föreslagits erhålla en . bre dd av 12 me ter. Den i östra hUf 

längan föreslagna portgången har ersatts med en 12 meter bred 

öppning mellan byggnaderna. 

Skara den 26 augusti 1938. 

Tillhör Kungl. Maj:ts beslut 

den I() # .. UUM; 19Jj; 

Stockholm i Kommunikationsdepartementet. 

Ex officio: 
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Förslag " till ändring av stadsplanen 

för ett ,område av Skara stad, om

fattande kvarteret Venus (se en av 

stadsingeniör Axel Bergschöld den 

26 augusti 1938 upprättad karta). 
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STADSPLANEBE9TÄMMELSER. , 
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--~- Stadsplaneområdets användning. '--

I i." . , r 
.;; .. ... " 5 ; 

mem 1 . " ~A gata eller annan allmän plats må staden utföra an

ordningar för distribution av vatten, gas, elektricitet 

/ och för avlopp samt anordningar för trafiken~ 
Mom. Ko Med A betecknat område får bebyggas endast för all-

mänt eller allmännyttigt ändamål • 
.e 

Mom.)(. Med Bh betecknat område får bebyggas endast för bosta< 

ändamål, men må byggnadsnämnden, där så prövas lämpligt, m~ 

giva inredning av samlingssalar och lokaler för handel och 
= 

1," ,1, .. ~ ., ' :(, . , icke störande hantverk. 
.3 

Mom.~. 

"----- - .- ._--
Med punktprickning ytbetecknat område får ej bebYKgas, 

~ 2. 

Byggnadssätt. 

Mom. 1. Byggnad må endast uppföras av sten eller därmed i 

:'1 " I o, H' /16.", ,,, /,,', Jj brandhänseende jämförligt ma terial. 

140m. 2. A byggnad, som uppföres vid kvartershörn betecknat 

med ring, skall hörnet i nedersta våningen likformigt av

skäras så att avskärningsplanet erhåller en bredd av minst 

2" meter och hålles tillgängligt för allmän gångtrafik i 

gatans plan. I hörnet må dock anbringas en pelare med en 

diameter av högst 0,6 meter, men skall då fria avståndet 

mellan pelaren och det avskärande planet vara minst 1,3 mei 

Hushöjd. 

, I / (' 
.Il' I . f : .... ,'~ 't .Mom. 1. -) 

A Med A betecknat område får byggnad icke uppföras 
, , 

till större höjd än 14.0 meter. 

,,, ' , . If l !' f" / ,Mom. 2. (., t<.., , '\., -/ ,. I 

I '.J 
A med II betedknat område får byggnad icke uppföras 
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Vån in s: s an tal. 

MOln. 1. A med II respektive III betecknade områden får byggnad 

endast uppföras med två respektive tre våningar. 

/ " 
Mom. 2. Å med v 72 betecknat område får vinden inredas till 

j): ;;'II,i, : ~~. hälften av sint.!:~_ 
, l' / J ) /, ...., J ~I' " . 
ItU/h",.1.. I ~ 'i~I""-~'~ ,.U·M-.~,,! " :"" '!§ 5 . 

.. ,( .. v! J(./t, ~.' .... , Sit. )/"' ~ t;~ .. t:(t..1' ' '~. ".r,.~ 

/ .t.,,,.;. -f~ 
,,/ 

1/6 «MI" J) 

Tomts storlek. 

Tomt får ej givas mindre storlek än 600 kvm. med mindr 

än att synnerliga skäl därtill föreligga. 

[ Tomts Ordnande~ 

[:Stängsel kring 

(o 1,0 met:0 

Undantag. 

tomt skall uppföras till en höjd av hög 

Där så tyreIsen på framställniI 

av byggnadSnämnde~n~~~~~~;~;;~TIill~s~e~r från vad i ~ 3 stal 

gata beträffande hushöjd samt beträffande gränser mellan 01 

bestämmelseområden. 

Tillhör· Kunfl. Mai:b beslut 
den leJ Id~ 19~. 

(undantag se Kungl: Maj:ts brev) 
Stockholm i KommunikatioDSdepartementet. 

Ex officio: 
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