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Avskrift. 

l!1.!.Ih.3.9-43 
1951 

j /J) 

Resolution. 

Länsstvre1sen i Skaraborgs län prövar - efter framställning 

från byggnadsnämnden i Skara stad - skäligt, jämlikt 26 § 3 st. 

byggnadslagen, den 30 juni 1947, fastställa ett aV byggnadsnämn

elen, med stöd av stadsfullmäktiges i staden den 17 juni 1949 läm

nade bemyndigande, den 10 c1ecember 1951 antaget förslag till änd

ring i stadsplanen för delar av kv. Korpen och Vipan sådant för-

slaget åskådliggjorts å en av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

och stadsingenjören Axel Bergschö1d den 1 november 1951 upprät

tad karta med ~ärti11 hörande beskrivning (Bi1.A) och stadsp1ane

bestämmelser (Bi1,B). 

Förslaget berör den 30 april 1926 av Kungl. Maj:t fastställd 

stadsplan. 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskriv-

ningen och bestämmelserna med bevis, att de tillhöra länsstyrolsens 

beslut denna dag. 

Kungörelse om fastställelsen skall, jämlikt 24 och 31 §§ 

byggnadsstadgan den 30 juni 1947, genom byggnadsnämndens i sta

den försorg, så snart ske kan, införas i den eller de tidningar, 

vari kommunala meddelanden för staden intagas. 

Därjämte skall, jämlikt 2 § Kungl. kungörelsen den 21 novem

ber 1947 om expediering av beslut angående ändring i rikets in-

delning m,m" genom länsstyrelsens försorg avskrifter av detta 

beslut oförelrö j ligen tillställas byggnads styrelsen, lantmäteri

styrelsen, länsarkitekten i länet och byggnadsnämnden, varjämte, 

så snart ske kan, planen med därtill hörande bestämmelser och 

beskrivning i bestyrkt kopia och avskrift genom länsstyrelsens 

Byggnadsnt~mnden i Skare, . 
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BESKRIVNING 
över förslag 
till jämkning av 
stadsplanen för 
delar av kvarteren 
Korpen och Vipan 
i 
Skara 

Gällande stadsplan 

Motivering 

utformning 

Bestämmelser 

Bil. A. 

Tillhör byggnadsnämnd~ns beslut den 
10 december 1951, § 230 , betygas: 

Axel Bergschöld 

Gällande stadsplan för området har 
faststäl lts av Kungl. Maj:t den 30 
april 1926. 

Gällande stadsplan tager icke veder
börlig hänsyn till markförhå llandena , 
utan Dalhemsgatan mellan kvarteren 
och bäcken Dofsan har i stadsplanen 
framdragits i bäckravinens branta, 
flera meter _djupa slänt, vilket skulle 
medföra betydande och kostnad skrävan
de konstarbeten för stadsplanens genom
förande. 

Förslaget till jämkning _av stadspla
nen avser endast att flytta Dalhems
gatan söderut så mycket , att den kom
me r innanför bäckravinens kant, var
vid de båda nordligaste tomterna i de 
berörda kvarteren på ömse sidor om 
Stenkilsgatans mynning i Dalhemsgatan 
få minskas något. Detta medför ingen 
förs~mring för bebyggelsen. 

Jämkningen avses icke medföra någon 
ändr ing i gällande bestämme ls er. 

Skara 
Drott Gyllenberg 

stadsarkitekt 

den l november 1951. 
Axel Bergschöld 
stadsingenjör 
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försorg skall ti11st1H1as byggnadsstvre1sen och länsarkitekten 

i länet. 

I avgift till statsverket för av länsarkitekten i länet 

verkställd granskning av ärenoet skall staden erlägga tjuge 

kronor. 

Jämlikt 1?0 § 3 st. byggnadslagen må klagan mot beslutet om 

fastställelse av förslaget till ändring aV stadsplanen ej föras, 

och skall bevis att beslutet på grund dära~ vunnit laga kraft 

åtecknas kartan. 

Mariestad å landskansliet den 27 februari 19?2. 

På länsstvre1sens vägnar: 

Leo Wohlstein A.gne Ihrfelt 

Rätt avskrivet betvgar 
På~jänsten vagnar: 

Edi th A.h er~~. 


