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Tillhör byggnadsnämndens i Skara beslut 
den l) juni 1960, § 195. 

Ex officio: 
Gr5te Wiren 

Genom laga kraftvunnet beslut den 14 
december 1960 fastställde läAsstyrel
sen i Skaraborgs län å denna karta 
åskådliggjord jämkning av stadsplan; 
betygar 

På tjänstens vägnar: 
Nils Karlberg 

Skola J: 2000 
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Fifo3/og 1/1/ jömkn/ng av 

.stadsplanen får kvarteren 

8ÅGEN. LÖPAREN och SPEJAREN m.m. 
I SKARA 
Uppröt/ol den 20 apr/I /360 av 

Göte Wiren 

~c;tads/ngerlj'år 

BETECKNINGAR 
-5TADSPLANEKARTA 

A. Grönsbete ckn/ngar 
- - - .sladsplanegråns 

gällonde områdes- och be.sfåinmel.segräns 

- --- golu-kvorters-och annan omrodesgräns 
.::'::"-·" ",,CO'-'-'-' grå"nslinJer ej oV.5edda off roststållas 

B Om.rådes beteckningar 
ALL/'1,IJN PLATS 

L::=J gata el/er torg 

~ park e/ler plantering 
BY6GN/iDSKVARTER 

~ område: for bosfadsondamål 

, al/sedd off ulgå 

~A område for bosfads(Yndamål, fristOende hus 

C Övriga beteckningar 
[,',' .~ mark som icke får bebyggas 

u mark tillgäng/lg for underjordiska ledningar 
+ DOa o gö/lcmde gClfuhojd 
Im anla/ våmngor 

v vindsinredning 
2 01710/ IOgenhefer 

0000 nt I/ån/ngsyfa i!7om kvorleref 
(+0000) göl/onde goluhojd, avsedd aff u/gå 
"000,0 gafuhåjd 

~~1~Am .. f·k /01" Vilken fallande slcrds;IO'n forcs/ås o/fhivd 
~ B b O.5todshus resp· uthus 

(JJJ835; g; OJ(, fastighets be feek 17 in gor 
+ punkt,. rutnät 
~bäck 

=--...:-:-= = vägor 

Ko pIa n, I ~. ~. n~,eJ ~.,. rn31' f b,,/yg,. 
Sf dm r' , /~ 1961. 
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Statens Reproduk1lansanstalt 1961 



Bil. A. 1 1 
SKARA STAD 

Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut den 13 juni 1960 , § 195 . 

E~~Ci~ : l' 

r~;;:iA~''--._--
_--.J 

STADSING E NJORSKO NTORET < 

BESKRIVNING 
~ver förslag t ill j &mkning av 

stadsplanen f ör kvarteren 
BÅGEN , LÖPAREN och 'SPEJAREN m.m. 
i Skara 

uppr ätt at den 20 april 1960 av 
stadsingenjör Göte Wir~n. 

Gällande Gällande stadspl aner för i f rågavarande 

sto.dsplaner. område har fastställts av Kur:.gl. ~'!aj : t 

de n 23 april 1954 , 27 sept. 1957 och ' 16 

ma j 1958 , samt av KB den 15 april- och 
23 oktober 1959 . 

Omf att ning . 

Jämkning~! 

JämkninGs f örslaget omfattar kvarteren 

Löpar en och Spejaren , den admir.istra 
tivt bildade tomten nr 3 i kvo.rteret 

Bagen s amt grönområdet och riksviic; 6 
öster , söder och sydväst om ifrågava
rande kvarter. 

a ) infarterr.a till de s.k . skafttom
ter na i kvar ter en Löparen och Spejar en 

har utlagts som omr aden fö r underjor

diska ledningar . 
b) södr a delen av kvarteret Bågen har 

utl agts som grönområde . Den sarnfrllda 

vägen litt . bv kor,@er härvid att bi 
behål l 3. s i n ursprungliga sträckni ng 

från i höjd med "koporten" under rhv 
6 till anslutningen med Spe j aregatan . 

c) för c.t t få stadsplane n att överens

stämr<la med befi ntl iga förhållanden , 



Bil. B. 1 1 
SKARA STAD 

Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut den 13 juni 1960 , ~ 195 . 

EX$~ici?: 

I~AJf~~--
_ _ ---1 

STADSINGENJORSKONTORET 

Tillh ör länsstyrelsens i Ska· 

~orgs län beslut den 14 december 

1960; betygar 

S TADSPLANEBES T ÄnoffiLSER 
tillhörande förslag till jämkning av 
stadsplanen för kvarteren 
BÅGE;~, LÖPAREN och SPEJAREN m. m. 
i Skara 
upprättat den 20 april 1960 av 
stadsingenjör Göte Wir~n 

§ 1. 

,;; TADSPLANEOIJiRÅDET8 ANVÄNDNING 

på 

.:ed B betecknat område f år användas endast. för 
, :'ostadsändamål och, där så prövas lämpligt för han

,,'els-och hantverksändamål. 

§ 2. 

PARK SOI1 ICKE FÅR 3EBYGGJ,.S 

~Ied punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. 
:;;3SKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE OJllRliDEN FÖR LEDNINGAR 
Å med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar 
som hindra framdragande eller underhåll av underjor
diaka allmänna ledningar. 

BYGGNADSSÄTT 
Med F betecknat område får bebyggas endast med hus 
som uppföras fristående • 

• 

§ 5. 
BYGGNADS LÄGE 
Å med F och pil betecknat område skall huvudbygznad 

uppföras på ett avstånd av minst 3 meter från i pi 
lens rikt nine; belägen tomtgräns samt på ett avstånd 



LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÅN 

LANDSKANSLIET 

IIIGl 21 60 . 

Resolution . 

BYGGNADSNÄMNOEN 

Inkom den ... ;1~.('4: .• ~t? ...... 
O" " c?<icr ,anenr ....................••.••.• 

Jämlikt 26 § byggnadslagen den 30 juni 1947 fastställer läns-

styrelsen härigenom ett av byggnadsnänmden i Skara, med stöd av stad& 

fullmäktiges i staden den 17 juni 1949 lämnade bemyndigande, den 13 

juni 1960 antaget förslag till jämkning av stadsplanen för kvarteren 

Bågen, Löparen och Spejaren m. m. i Skara, sådant förslaget åskådlig-

gjorts å en av stadsingenjören Göte Wiren år 1960 upprättad karta 

med därtill hörande beskrivning (Bil. A) och stadsplanebestämmelser 

(Bil. B). 

Förslaget berör den 23 april 1954, den 27 september 1957, den 

16 maj 1958 , den 15 april 1959 och den 2) oktober 1959 fastställda 

stadsplaner. 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskriv-

ningen och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra 

länsstyrelsens beslut denna dag. 

Kungörelse om fastställelsen skall genom byggnadsnämndens i 

staden försorg, så snart ske kan , införas 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 

åtecknas kartan. 

~lariestad å landskansliet den 14 december 1960. 

t~ Y44 ~ 
Nil~~berg l; 

.::S:..:t:.:ä"," l:::n"'p.;;e"'l:......;S::..;:e.:;xc...:;k;::r'-o:::.n=o.::r...:.. V 
Byggnadsnämnden i Skara. 

vägnar : 


