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För510g till öndrad 
stodopIon för kvarteret 

ALEN m.m. 
i 5k'ARA 
upprättat den ljuni 1956 QV 

Drott Gyllenberg 
stadsoddtekf-

BETECkNINGAR ~ 
STAD5PLANEJ,CARTA 
A. 6rönsbeteckningor 
_. -sfodsplonegröns 

._--gällande områdes- och be.stömmelsegröns 
" " gällande områdes- och besfömmelsegröns avsedd ott 
----- gofu -l:::voders- och annon omr-ådesgröns 
- ----b€stömmeI5egråns 
-----:-_________ :gron8/injer ej avsedda alt fasts/öllos 
B.Omrödesbeteckningor 
ALL MÄN PLATS 

1--==:=1 gata eller torg 
E2'222Jpork eller plantering 
,zzz_z..z: gafuplantering 
BYGG NADSINARTER 

V~23 område för bostadsåndomål, fristående hus 
C. Övriga beteckningor 
r : =:=]mark: som icke får bebyggas 

+000,0 göllonde gotuh6jd 
(+000,0) gällande gotuhöjd avsedd aH utgå 
+000, o gatu höjd 
1I antal våningar 

GRUNDICARTA 

~ E::::3 b05tadshus resp uthus 
255 iL fostighefsbete ckningor 

----=back --+ punkt i rufnöl 

Tillhör stadsfullmäktiges i Skara beslut 
den 26 oktober 1956, § 161 

Ex officio 
Karl Sernström 

utgå 

Kopians likhet med Orl:JiniJ.~rd ''':;ay 
Stockholm den .b~~. l"S ~ 
STA~EPRomfKTIONS ,;i::'TA' .: 
~. .'1,# ~ 

Genom laga kraftvunnet beslut den 23 oktober 
1957 fastställde länsstyrelsen i Skaraborgs 
län å denna karta åskådliggjord ändring i 
stadsplan; betygar 

G. Lundberg På tjänstens vägnar: 
Nils Karlberg 

8 1--.... 
Slolens Repl"odllklio n~nslalt 1957 
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LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÄN 

LANDSKANSLIET 

IIIGl 44 56 

Resolution. 

Jämlikt 26 § 3 st. byggnads lagen den 30 juni 1947 fastställer 

länsstyrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 26 

oktober 1956 antaget förslag till ändrad stadsplan för kvarteret 

Alen m.m. i Skara, sådant förslaget åskådliggjorts å en av stads

arkitekten Drott Gyllenberg år 1956 upprättad karta med därtill 

hörande beskrivning (Bil. A) och stadsplanebestämmelser (Bil. B). 

Förslaget berör den 30 april 1926, den 21 augusti 1936 och 

den 19 november 1937 fastställda stadsplaner. 

Kartan skall förses med bevis om fastst ällelsen samt beskriv-

ningen och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma till

höra länsstyrelsens beslut denna dag. 

Kungörelse om fastställelsen skall genom byggnadsnämndens i 

staden försorg, så snart ske kan, i nföras i den eller de tidningar, 

i vilka kommunala meddelanden för staden intagas. 

Jämlikt 150 § 3 st. byggnadslagen må klagan mot beslutet 

ej föras. Bevis, att detsamma på grund därav vunnit laga kraft, 

skall å tecknas kartan. 

Mariestad å landskansliet den 23 oktober 1957. 

På lä1r~tjT~1 ens vägnar: 
yv. '4 .., ~~a 
Nils berg ( 

Erik Christiansson 

St ämpel Sex kronor. 

Byggnads nämnden i Skara. 



Bil. A. 
Til lhör sta 1 sfu ' lm~ktiges i Skar a 
b es l ut den 26 oktober 1956 , § 1 61. 

~~ 
B E S K R I V N I N G 

över 

Förslag till ändrad stadsplan för 

kvarteret A L E N m.m. 

i Skara 

upprättat den l juni 1956 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

Gällande 

stadsplan 

Omfattning 

Motivering 

Utformning 

För området gäller stadsplan f ör Skara stad, 
fastställd av Kungl. Maj :t den 30 apriJ: 1926. 

För det i norr angränsande området har stads
planeändring för kvarteren Enen, Boken och 
Poppeln fastställts av Kungl. Maj: t 
den 19 november 1937. 

Förslaget omfattar nuvarande kvarteren Alen, 
Kastanjen och Björken j ämte angränsande gator. 

Förslaget är motiverat dels av förestående 
ombyggnad av bron över Dofsan i Mailmgatan, 
dels av bristande överensstämmelse mellan be
fintliga f örhållanden och gällande stadsplan. 

Gatan mellan kvarteren Alen och Kastanjen som 
inte är utlagd bör icke ha den i gällande 
stadsplan åskådliggjorda sträckningen. 

Befintlig huvudavloppsledning följer sträck
ningen av gränsen mellan st adsägorna 255 och 
254A och befintlig bebyggelse i nuvarande kvar
teret Alen skulle på grund av nivåskillnader 
bli svåråtkomlig från gata enligt gällande 
stadsplan. 

En "flaskhals" har borttagits å Malmgatan , där 
den passerar Dofsan, för att i samband med 
brons ombyggnad bereda plats för en ny gångbro. 

Surbrunnsgatan har i stadsplaneförslaget erhållit 
den br4dd och strä ckning , som den i verklig
heten har. 

Gatan mellan kvarteren Alen och Ka stanjen bör 
med hänsyn till t rafiken på Malmgatan icke 
anslutas till Malmgatan. Enär samtliga avsedda 
tomter i nämnda kvarter ändå erhåller tillgång 



till gata, har i stadsplaneförslaget endast 
västra delen av den ifrågavarande gatan 
bibehållits, och dess östra del blir kvar
tersmark, tillgänglig för underjordiska 
ledningar. 

Angivna ändringar av gatuhöjder i Malmgatan 
avser endast att bringa stadsplanens höjd
angivelser i överensstämmelse med verkliga 
förhållanden och avser ingen ändring av 
dessa. IoIed a nledning därav saknas anledning 
att därför utst r ä cka stadsplaneändringen 
över större område än förslaget omfattar. 

Stadsplaneändringen synes vara av den art 
som jml 26 § tredje stycket byggnadslagen 
må antagas av Byggnadsnämnden och fast-

, ställas av länsstyrelsen. 

Skara som ovan 

c-04 
.~ --:::;:~.:-_ ------_ -If'--- -- -

IDrott Gyllenbergl 
stadsarkitekt 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs län beslut den 

23 oktober 1957; betygar 
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Bil. B. 
Tillhör stadefu llmRkti g es i Skara 
beslut de n 2 6 oktober 195 6 , § 16 1 

~~ 

S T A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R 

tillhörande 

förslag till ändrad stadsplan för 

kvarteret A L E N m.m. 

i Skara 

upprättat den l juni 1956 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg 

§ L 

STADSPLANEOMRÄDETS Al~Vi\NDNING 

• 

Med B betecknat område får användas endast för 
bostadsändamål. 

§ 2. 

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 

SÄ~SKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE m@ADEN FÖR LEDNI NGAR 

Å med u betecknad mark få icke vidta~as anordningar 
som hindra framdraga~de eller underhall av under
jordiska allmänna ledningar. 

§ 4. 

BYGGNADSSÄTT 

Med F betecknat områd~ får bebyggas endast med hus 
som uppföras fristående. 

§ 5. 

DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS 

Av tomt som omfattar med F betecknat område får 
högst en fjärdedel bebyggas. 

§ 6. 

VÄNINGSANTAL 

Å med II betecknat område får byggnad uppföras med 
högst två våningar. 



, . 

§ 7. 

BYGGNADS HÖJD 

Å med II betecknat område får byggnad icke 
uppföras till större hö jd än 7,6 meter. 

§ 8. 

TAKLUTNING 

Tak får givas en lutning mot horisontal
planet av högst 300 • 

~qc:;;van. 
- l Drott GYl1a'nb~· 

stadsarki t ekt 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs län beslut den 
23 oktober 1957; betygar 

PäA f~ J',." ns s vägnar: 
1V'~ ~~Q 
Nil 1berg ( 




