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Stadsingenjör 

BETECKN INGAR: 
STADS PLANEKARTA 

A. Gränsbeteckningar 
-. - s tadsplanegri::ins 

av 

----gällande områd2s - och bestörnrnelseg rörlS 
----gällande områdes -och bes tämmelsegröns avsedd att utg8 
-·_ ·-gatu- kvarters- och anna;-, onyådescri::ins 
- ----- - bestdmme l segr-öns -
.:-::--:-:-:-:.--:.--::-::-: ::grdnslinJ2r ej avsed da att faststöllas 
B. Områdesbeteckninga:-
ALLMÄN := ~.I, TS 

;gata eller torg 
t::;2==/:::;=2::;:c:::;'::;~a r k e II e r p l a n t er i n g 
:zz.z:z:/.: gat uplontering 
BYGG NA D S K VAIH E R 

I ~F 0rrråde för bostadsöndamål, fristående hus 
C. Ovriga beteckningar 
:. o ' 0 0 0 0 o ' . '-;mork, som icke får bebyggas 

+ 00 0.0 gä l londe ga tuhöjd 
(+ 000. 0 ) gotlande gatuhöjd avsedd att utgå 

!I antal våningar 
GRUN DKA R7.A 

~ E:3 bostadshus resp. uthus 
264 ~ fas ti ghetsbeteckningar 
~bäck -+- punk t i rutnät 
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Jämlikt 26 § byggnadslagen den JO juni 1947 fastställer läns -

styrelsen härigenom ett av byggnadsnämnden i Skara , med stöd av 

stadsfullmäktiges i staden den 17 juni 1949 lämnade bemyndigande , 

den 2 oktober 1961 antaget förslag till ändring av stadsplanen för 

kvart e ret Al en i Skara , sådan t för slaget åskådligg j ort s å en av 

stadsingenjören Göte lhr~n , Skara , år 1961 upprättad karta med där-

till hörand e beskrivning (Bil. A) och stadsplanebestämmelser (Bil. 

B) . 

Förslaget berör en den 2J oktober 1957 fastställd stadsplan. 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskriv-

ningen och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra 

länsstyrelsens beslut denna dag . 

Jämlikt 150 § J st . byggnadslagen må klagan mot detta beslut 

ej föras . Bevis a t t dets=mla på grund därav vunnit lag a kraft , 

skall åtecknas kartan . 

~ariestad å landskans l iet den JO oktober 1961 . 

' ? 

~~y~~ 
NH~-;b.rgLJ 

Stämpe l Sex kronor . 

Dyggnadsnäull1den i ;:;kara . 
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SKARA STAD 

Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut den 2 Clkt,)ber 1901.§336. 

EXOf~~ 1 / 

7~ J" ,,-,c:...·~--
-----' 

STADSING ENJORSKONTORET 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 
tillhörande förslag till jämkning 
av stadsplanen för kvarteret 
ALEN 
i Skara 
upprättat den 6 april 1961 
av stadsingenjör Göte Wir~n 

§ L 

STADSPLANEO~ffiÅDETS ANVÄNDNING 

Med B betecknat område får användas endast för 
bostadsändamål. 

§ 2. 

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 
§ 3. 

SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGÅENDE O~ffiÅDEN FÖR LEDNINGAR 

Å med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar 
som hindra framdragande eller underhåll av under
jordiska allmänna ledningar. 

§ 4· 
BYGGNADSSÄTT 

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

§ 5. 
DEL AV TOMT SOM FAR BEBYGGAS 

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

§ 6. 
VÅNINGSANTAL 

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 höjd än 7.6 meter. 
§ 8. 

TAKLUTNING 

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

II ...... _ 

7Göte Wir~n/ 
stadsingenjör 

Tillhör länsstyrelsens i Skara
borgs l än beslut den 30 oktober 
1961 ; betygar~~ 

På t j t · l)i. wgn'lr: 
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SKARA STAD 

STADSING ENJOR SKONTORET 

BESKRIVNING 

Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut den 2 oktobAr 1961,§336. 
Ex Off~ J / 

7~J,··~·_--

över förslag till jämkning av 

stadsplanen för kvarteret 
ALEN 

i Skara 

upprättat den 6 april 1961 

av stadsingenjör Göte Wir~n 

Gällande 
stadsplan 

Omfattning 

Motivering 

Utformning 

För området gäller stadsplan fastställd av läns

styrelsen den 23 oktober 1957. 

Förslaget omfattar kvarteret Alen. 
Förslaget har motiverats av s vårigheterna att ge 

nomföra gällande plan, med avseende på säckgatan, 

vilken på ett olyckligt sätt inkräktar på uppvuxna 
och vä l underhållna villaträdgårdar. Från s amtliga 

berörda fastighetsägare har det varit ett önskemål 

att stadsplanen ändrades så att en större ändring 
av fastighets f örhållandena undveks. 

Säckgatan i västra delen av kvarteret samt sydvästra 

delen av stg nr 255, vilken del tidigare utgjort all

män platsmark, har utlagts som kvartersmark, till

gänglig f ör allmänna underjordiska ledningar. 

Förslag till ändrad tomtindelning överensstämmande 

med föreliggande stadsplaneförslag, kommer att upp
rättas och underställas länsstyrelsens prövning sam

tidigt med detta stadsplaneförslag. 

stadsingenjör 

= 
Tillhör.länsstyrelsens i Skara
horgs l an beslut den 30 oktober 
1961; betygar 
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