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Tillhör stadsfullmäktiges i Skara beslut 
den 14 september 1962, § 122~ 

Ex offioiol 
Karl Sernström 

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs 
län beslut den 12 december 1962, 
betygar 

på tj~stens vägnar s 
Nils Karlberg 

Fastställd enligt länsstyrelsens i 
Skaraborgs län laga kraftvunna re
solution den 12 december 1962, be
tygar Mariestad å landskansliet den 
26 januari 1963. 

På tjänstens vägnar I 
Nils Karlberg 

Förslag fill ändring av stadsplanen 

för del av kvarteret OXE:N mm 

i Skara 

upprättat den 6 juni 1962 

U 507/62 

~I~ 5du.-~ 
Henrik Schoqer 
S fodsorkdek I 

Rev enligt bygqnadsnämndens beslut 
den :3 september 1962 § 275. 

14..···:11 p~~. ~ :' 
Stadsarkitekt 

BETECKNINGAR 
STADSPLANEKARTA : 

-- + - Stcx:lsplaneqröns belögen 6 meter utanför föreslaget område 

Gä Ilande områdes- och bf?stämmelsegräns 

Gällande områdes- och besfämmelsegröns av39dd off ulqå 

Galu- kvarfers- och annan områdesgröns 

----- Besfämmelseqröns 

C_~ Gata eller forq 

~ Område för allmönt öndamål 

~~ Områ::fe för in dus friändamå I 

L~--:-:-=:J Mark som ,'c ke får beb..jqc;ps 

!77777JZl Park el ler plan ler/n q 

-e-e~ Särskild områdesqräns (anordnande av stängsel) 

u Mark fillgönq!t'q for undef]'ordiska ledn,ngar 

<§> Byg;;nadshojd 

+ 000 . 00 

(+ 000 . 00) 

+ 000.00 

(jöllande c;pluhÖjd 

Göllande cp/uhojd avsedd aU u/gå 

FOreslaqen qatuhojd 

GRUNDKARTA : 

C~ E 1 Boningshus resp uthus 

Fos/iqhetsqröns 

---~ N,'våkurva 
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Befintliga 

förhållan

den. 

Gällande 

planer. 

Förslaget. 

s4~<=-.~ .:; ~ Cl/I',.-4< '/ /4 Tillhör stadsfullm!!ktiges i Skara 
. beslut d~n. 14 4'septem)e~962, .5122 

Beskrivning /6 ~ Ex o~~ BdJ?_ 
tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för del av kvar-

teret Oxen m. m. i Skara. 

Området, s om omfattar c:a 2,2 har , är beläget söder om Götebor gs

järnvägen, mellan kvarteren Oxen oc h Flugan. Bebyggelsen utgöres 

i östra delen av kvarteret Oxen aven större hallbyggnad i trä, 

som tidigare utnyt t jats för livdjursauktioner. Det öppna området 

söder om byggnaden utnyttjas som parkeringsplats. 

Väster om det aktuella området, i kvarteret Oxen, har Skara

borgs läns slakteriförening sina anläggningar, där för närvarande 

betydande ombyggnader pågår . Företaget sysselsätter c:a 400 per-

Baner. 

Söde r om kvarteret Oxen och Hospitalsgatan ligger i kvar

teret Kalven bl.a. en bilfirma och bilservicestation. 

Norr om Göteborgsjärnvägen och öster om Filipsdalsgatan 

uts-öres bebyggelsen huvudsakligen av äldre l - 2-våningars bo

stadshus i trä. 

Filipsdalsgatan , till vilken den nya Gö teborgsinfarten 

(Hospitalsgatan) anknyter omedelbart norr om kvarteret Kalven , 

utgör huvudinfart till Skara centrum från såväl Göteborg som 

Falköping. 

För området som äges av staden , gäller liksom för kvar

teren Oxen och Kalven stadsplan, fastställd den 11 februari 

1955. Den öst ra delen av kvarteret Oxen har i gällande plan mar

kerats som område för allmänt ändamål. 

I förslaget har det område , som i gällande plan redovisats som 

område för allmänt ändamål, reducerats för att ge utrymme för 

en ny infart från Filipsdalsgatan till Skaraborgs läns slakteri

förenings anläggningar i kvarteret Oxen. Kvarteret Oxen till

föres samtidigt en markremsa i planområdets sydvästra del för 

att tillgodose företagets behov a v parkeringsplatser . Resteran

de de l av marken mellan den nya infarten till kvarteret Oxen 

och Göteborgsvägen (Hospitalsgatan) kan utnyttjas för parkerings

ändamål varvid dock en parkeringsfri zon bör lämnas på c:a 20 

meters bredd mot Göteborgsinfarten . 

Vid förslagets utformning har hänsyn tagits till ett av 

ingenjör Harald Hulten, år 1956, utarbetat förslag till ny in-



Motivering. 

fart från Göteborg genom kvarteren Flugan och Skalbaggen enligt 

bifogad illustrationskarta. 

Flanändringsförslaget har aktualiserats genom Skaraborgs l äns 

slakteriförenings om- oc h tillbyggnader i kvarteret Oxen med 

å tföljande önskemål om en ny infart till anläggningarna. 

Till förslaget bifogas särskilda stadsplanebestämmelser. 

Skara den 6 juni 1962 

\~~~ 
Stadsarkitekt 

Tillhör l änsstyrelsens i Skaraborgs 
län beslut den 12 december 1962 , betygar 

" 'I.'~t, d:'4'7 :' 
Ni Kar berg U 
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Stadspl anebestämmelser 

Tillhör 9tadsfulL~äktige9 i Skara 
beslut den 14 september 1962, §122. 

Ex Of~ ~.I3)!.I3_ 
tillhörande fö r slag till ändring av stadsplanen för del av kvar

teret Oxen m.m. i Skara. 

§ 1. 

Stadsplaneområdets användning. 

Byggnadskvarter. 

al Med A betecknat område f år användas endast för allmänt ändamål. 

bl Med J betecknat område får användas endast för industriändamål av 

sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn 

till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bost äde r få dock anordnas 

i den utsträcknin g som fordras för tillsyn och bevakning av anlägg

ningen inom området. 

län 

§ 2. 

l1ark som ick e får bebyggas. 

Med punktprickning betecknat område får icke bebyggas. 

§ 3. 
Särskil da föreskrifter angående områden för ledningar. 

A med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra 

framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar. 

§ 4. 
Byggnads höjd. 

A med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst 

den pöjd i meter som siffran angiver. 

§ 5. 

Anordnande av stängsel i visst fall. 

l kvarters eller annan områdesgräns som betecknats med ringprickad 

linje skall med hä nsyn till trafiksäkerheten f astighet förses med 

stängsel, vari ej får anordnas öppning som medgiver utfart eller 

annan ut gång mot ga ta eller allmän plats. 

Tillhör länsstyrel sens i Skaraborgs 
beslut den 12 december 1962 , betygar 

Pi~~nv%gnar ~ 

Nil~:erg V 

Skara den 6 j uni 1962 

\~ Pc 
Henr ik SCh~ 
Stadsarkitekt 
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LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÄN 

LANDSKANSLIET 

lTIGl 5C> (,2 . 

Hesolution . 

STADSFULLMÄKTIGE 

D.nr d/9 
Ank. ifl,$ 19b:/; 

styrel!)en itäri~~ellUn! ett av ~j La:1sfullmah.tiee i ::;1..ara den ltt .septeIllbcr 

1)()2 Hntat:et l'i.Jl'slag till UIH.l.r.ltlt' av ::::tauspl;"IlBn .fur (lel av h. .. varte-

ret Uxen liI . lh . l ::>i .... aru , s ... .ltlallt I\jr~;l'lg(-;>t uSh.u.dli.t:.·{ ~ jort :-, t.t eli av stad::3-

arKi t<::kten JleHril\. ;::iCJlal~'~r ar 1')62 ulJ1!rc:t.ttud salUt -;euerlllera revltlerad 

karta med dartill lluralldu be::;krivuiue: (Bil. . A) OCH ~t~d :.~iJLll1e!JE'::itu.lil-

h.artau ::>1...<-11.1. .fi...ir.::;;.e::> I,led bevi:3 um f'nst~t. . ..t.ll.elsf'll ::::;Q.U1t beskriv-

J ...... mli.i .... t l=)u "oj J st . bygglladslaC;Cll IIlLt .l\..lagau Itiot bC::i.lutet om 

n\· .sah..lil~are , dUHI i <...lrelldet .rrarIl5t~11t yrKälldc , vi l J":' e t helt eller dl~1.. -

vi . ..,; lu.l1!\laL-:; ut;u~ Dit'a11 . lJe.sv .... ~retJ Sh.u..La till. t\.uIl l:', l . J.,-OllllllUllih .. utioIl5 -

deJ..Jrtrtellieutet i'lc,iva~ ellt'r IlH.:d a.l.Uiic...tlll1U l!QStl:J1 dit iUti<..J..llda::> inUltl 

# :.iarlc;::.tnd c.l lanuskansliet d ell 12 deCf~mber 1)62 . 

;jtUIIlt)cl Sex kronor . 



S TADSFU llMIIKTI G E 

aYGG~ !:\.J:: ' !:/.::.' ::::: I 

I<\k"m ~o., Ji . ..!fl..?! .... 
Diorienr .. . . . ... . c/? .... .... ~H • • ••• 

Utdrag ur protokoll, hållet vid 
sammanträde med stadsfullmäktige i 

Skara den 21 december 1962 . 

§ 217 . 

Från länsstyrelsen i l änet hade stadsfullmäktige f å tt mot 

taga följande två resolutioner: 

"LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN 

Landskanslie t 

IIIGl 5r: 62 

Resolution 
Med stBd av 26 § byggnadslagen den 30 juni 1947 fastställer 

länsstyrelsen härigenom ett av stadsfullf.1äktige i Skara der:! 
14 septembe r 1962 antaget förslag till ändring av stadsplanen 

för del av kvarteret Oxen m.m . i Skara , sådant förslaget 
åskådliggjort~ å en av stadsarkitekten Henrik Schager år 19E2 
upprättad samt sedermera reviderad karta med därtil l hörande 
beskrivning (3il. A) och stadsplanebestämme lser (Bi l . B). 

Förslaget berör en den Il februari 1955 faststäl l d stads 
plan . 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt be 
skrivningen och stadsplanebestämmelserna med bevis a tt de 

samma tillhöra länsstyrelsens beslut denna dag . 
Jämlikt 150 § 3 st . byggnadslagen må klagan mot beslutet 

om fastställelse av förslaget t ill ändring av stadspl anen 
al l enast föras av sakägare, som i ärendet framstäl lt yrkande , 

vilket helt eller delvis l ämnat s utan bifal l. Be s vären skola 

t ill Kungl. kommunikationsdepartementet ingivas eller med all 
männa posten dit insändas inom tre veckor härefter. 

Mariestad å landskansliet den 12 december 1962. 
B. Fallenius 

Nils Karlberg" 

!Byggnadsnämnden 



LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN 

landskäDsliet 
IIlGl 57 62 Resolution 

Med stöd av 26 § byggnads lagen den 30 juni 1947 fastställer läns
styrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 14 september 
1962 antaget förslag till ändring av stadsplanen för del av Eriks
bergsområdet i Skara, sådant förslaget åskådliggjorts å en av stads 
arkitekten Henrik Schager år 1962 upprättad karta med därtill höran
de beskrivning (Bil. A.) och stadsp lanebestämmelser (Bil.B.). 

Förslaget berör den 7 juni 1961 och den 9 januari 1962 fastställ
da stadsplaner. 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskr i vningen 
och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra läns
styrelsens beslut denna dag. 

Jämlikt 150 § 3 st. byggnads lagen må klagan mot beslutet ej föras . 
Bevis, att detsamma på grund därav vunnit laga kraft, skall åtecknas 
kartan. 

Mariestad å landskansliet den 12 decembe r 1962 
B. Fallenius 

Nils Karlberg 

LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN 

landskansliet 

IIlGl 56 62 
Resolution. 

Med stöd av 26 § byggnadslagen den 30 juni 1947 fastställer läns
styrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 14 september 
1962 antaget förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarte
ret Oxen m. m. i Skara, sådant förslaget åskådliggjorts å en av stads
arkitekten Henrik Schager år 1962 upprättad samt sedermera reviderad 
karta med därtill hörande beskrivning (Bil.A) och stadsplanebes täm
melser (Bil. B). 

Förslage t berör en den Il februari 1955 fastställd stadsplan . 
Kartan skall f örses med bevis om fastställelsen samt beskrivning

en och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra läns 
styrelsens beslut denna dag. 

Jämlikt 150 § 3 st. byggnadslagen må klagan mot beslutet om fast
ställelse av förslaget till ändring av stadsplanen allenast föras 
av sakägare, som i ärendet fra mställt yrkande , vilket helt el l er de l
vis lämnats utan bifall . Besvären skola till Kung l. kommunikations
departementet ingivas eller med allmänna posten dit insändas inom 
tre veckor häref ter. 

Mariestad å landskanslie t den 12 december 1962 
B. Fallenius 

Nils Karlberg 



LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN 

LandskaDsl1et 
IIlGl 57 62 Resolution 

Med stöd av 26 § byggnads lagen den 30 juni 1947 fastställer läns
styrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 14 september 
1962 antaget förs lag ti ll ändring av stadsplanen för del av Eriks
bergsområdet i Skara , sådant f örslaget åskådliggjo rts å en av stads 
arkitekten Henrik Sohager år 1962 upprättad karta med därtil l höran
de beskrivning (Bil . A.) ooh stadsplanebestämmelser (Bil. B. ). 

Förslaget berör den 7 juni 1961 ooh den 9 januari 1962 fastställ 
da stadsplaner. 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskrivningen 
ooh stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra läns
styrelsens beslut denna dag. 

Jämlikt 150 § 3 st. byggnads lagen må klagan mot beslutet ej föras . 
Bevis, att detsamma på grund därav vunnit laga kraft, skall åteoknas 
kartan. 

Mariestad å landskansliet den 12 deoember 1962 
B. Fallenius 

Nils Karlberg 

LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN 

Landskansliet 

IIlGl 56 62 
Resolution . 

Med stöd av 26 § byggnads lagen den 30 juni 1947 fastställer läns
styrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 14 september 
1962 antaget förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarte 
ret Oxen m. m. i Skara, sådant förslage t åskådliggjorts å en av stads
arkitekten Henrik Sohager år 1962 upprättad samt sedermera reviderad 
karta med därtill hörande beskrivning (Bil.A) ooh stadsplanebestäm
melser (Bil. B). 

Förslaget berör en den Il f ebruari 1955 fastställd stadsplan . 
Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskrivning

en ooh stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra läns
styre lsens beslut denna dag . 

Jämlikt 150 § 3 st . byggnads lagen må klagan mot bes l utet om fast
ställelse av förslaget till ändring av stadsplanen allenast föras 
av sakägare, som i ärendet framställt yrkande , vilket helt eller del
vis lämnats utan bifall . Besvären skola till Kungl . kommunikations
departementet ingivas eller med allmänna posten dit insändas inom 
tre veckor härefter. 

Mariestad å landskansliet den 12 deoember 1962 
B. Fallenius 

Ni ls Karlberg 



LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN 

Landskansliet 
IIIGl 57 62 Resolution 

Med stöd av 26 § byggnads lagen den 30 juni 1947 fastställer läns
styrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 14 september 
1962 antaget förslag till ändring av stadsplanen för del av Eriks 
bergsområdet i Skara, sådant förslaget åskådliggjorts å en av stads 
arkitekten Henrik Schager år 1962 upprättad karta med därtill höran 
de beskrivning (Bil . A. ) och stadsplanebestämmelser (Bil.B.). 

Förslaget berör den 7 Juni 1961 och den 9 januari 1962 fastställ
da stadsplaner . 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskrivningen 
och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra läns
styrelsens beslut denna dag. 

Jämlikt 150 § 3 st . byggnads lagen må klagan mot beslutet ej föras . 
Bevis, att detsamma på grund därav vunnit laga kraft, skall åtecknas 
kartan. 

Mariestad å landskansliet den 12 december 1962 
B. Fallenius 

Nils Karlberg 

LÄNSSTYRELSEN 
SKARABORGS LÄN 

Landskansliet 

IIIGl 56 62 
Resolution . 

Med stöd av 26 § byggnads lagen den 30 juni 1947 fastställer läns
styrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 14 septembe r 
1962 antaget förslag till ändring av stadsplanen för del av kvarte 
ret Oxen m.m. i Skara, sådant förslage t åskådliggjorts å en av stads
arkitekten Henrik Schager år 1962 upprättad samt sede rmera reviderad 
karta med därtill hörande beskrivning (Bil. A) och stadsplanebestäm
melser (Bil. B) . 

Förslaget berör en den , Il februari 1955 fastställd stadsplan. 
Kartan skall f örses med bevis om fastställelsen samt beskrivning

en och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra läns 
styre l sens beslut denna dag. 

Jämlikt 150 § 3 st. byggnadslagen må klagan mot beslutet om fast
ställelse av förslaget till ändring av stadsplanen allenast föras 

'av sakägare, som i ärendet framställt yrkande , vilket helt eller del
vis lämnats utan bifall. Besvären skola till Kungl. kommunikations 
departementet ingivas eller med allmänna posten dit insändas inom 
tre veckor härefter . 

Mariestad å landskansliet den 12 december 1962 
B. Fallenius 

Nils Karlberg 



Byggnadsnämnden, 

Skara. 

Bilaga~ 

Ska r a den 1/8 1962. 

BYGGNADSNÄMND2N 

Inkom den .f..f../.f.I..& .. 
FFI Dlarierrr .... ••.. . . ~ •.. . •••••• , .. .... 

Beträffande Eder förslag i kvarteret Oxen i Skara, bör in-och utfarten 

från SK. K.S. ändras. 

Byggnadsnämnden måste förstå att det kan inte vara trevligt att få be

lysningen och motorbullret så nära min fastighet,belysningen kommer in i 

våra sovrum under nattetid. / 

Jag tror inte att någon utav nämnden skulle vilja råka ut för samma sak, 

utan att protstera mot förslaget. 

Kan ingen ändring ske är jag villig diskutera en lämplig lösning av 

detsamma . 

Förslag: 

En lämplig tomtplats för flyttning av huset. 

Tomtplats för uppförande av nytt bostadshus 
Rätt till ombyggnad av fastigheten. 
Köp aV fastigheten. 

H gak'" ull. 

~-----~':._':-==~~=~~~§::;:::=
nusson ~lipsdalsgatan 23 Slar~ 


