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BESKRIVNING 

över förslag till ändrad stadsplan för 

kvarteren BISITTARID~ och VÅRDKASEN 

i Skara 

upprättat den 4 juli 1956 

av stadsar kitekten Drott Gyllenberg 

G211ande 
stadsplan 

Tljoti vering 

Ändringen 

Området ingår i stadspi1an för Gällkvistom
rådet fastställd av Kungl. Maj :t den 20 augusti 
1948 och gränsar intill stadsplan för de l av 
Gällkvistområdet, fastställd av Kungl. Maj :t 
den 23 april 1954 och till stadsplan för ett 
owr åde söder om kv. Kronofogden fastställd av 
Kungl. Maj :t den 21 januari 1955. 

Det ifrågavarande området omfattar ett vackert 
t rädbevuxet bergsparti den så kallade Stenåsen 
eller Smörberget, vilket senare namn tyder på 
att platsen fordom kan ha använts för kult
ändamål. 

Enligt gällande stadsplan skall hela området 
användas för bostadsändamiU och styckas upp till 
villatomter. 

För att rädda detta nästan enda kvarvarande 
bergparti i Skara och framför allt för att 
bevara det som2kområde åt traktens barn , som 
där har ett eldorado, har väckts förwlag att 
återstående oexploaterade del av området ut
lägges till park . 

I samband därmed kommer även ännu icke utlagda 
del ar av Ringvägen och Smörbergsgatan att ingå 
i parken. 

Genom ändringen kommer kvarteret Vårdkasen att 
delas av parken, så att stadsägan nr 747 D 
bildar ett särskilt kvarter vilket å förslaget 
åsatts namnet Smörberget. 

En mindre rätning av Ringvägens norra sida ingår 
i förslaget. 



De ändrade gatuhöjderna ha föreslagits i samråd 
med byggnadskontoret. 

Skara som ovan. 

-==~d~ 
stadsarkitekt 
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STADSPLANEBESTÄMMELSER 

tillhörande förslag till ändrad stadsplan för 

kvarteren BI SITTAREN och VARDKASEN 

i Skara 

upprättat den 4 juli 1956 

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg. 

" . ' 

.: ' § l 
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STADSPLANEOr.:alDETS ANVÄNDNIN G 

Byggnadskvarter 

Med B betecknat område får användas endast f ör bost ads
ändamål. 

§ 2 

iVlARK Sm·1 I CKE FÅR BEBYGGAS 

Med punktprickni ng betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3 

BYGGNADSSÄTT 

Å med F betecknat, område skola huvudbyggnader uppföras 
f ristående. 

§ 4 

DEL AV TOT'IT SOII'[ FÄR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGNADER Å TOMT 

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

Mom. 2. Å tomt som omfat t ar med F betecknat område får endast 
en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gårdsbygg
nad uppföras. 

§ 5 

VÅlnNGSANTAL 

Å med II betecknat område får byggnad uppf öras med 
högst två våningar. 



§ 6 

BYGGNADS HÖJD 

tf o o' · Mom. l.A med II betecknat omrade far byggnad icke upp-
föras till större höjd än 7,6 meter. 

IvIom.Z. Uthus eller annan gårdsbyggnad får icke upp
föras till större höjd än 2,5 meter. 

§ 7 

TAKLUTNING 

Tak får givas en lutning mot horisontal
planet av högst 30°. 

Skara som ovan. 
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