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Tillhör stads f ullmäktiges i Skara beslut den 14 september 1962 , §120. 

1 BESKRIVNING ~~ O~ ( · Ft _ 81 

Befintliga 
förhållanden. 

Gällande plan. 

Förslaget. 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för del av 

kvarteret Odin m.m . i Skara. 

Kvarteret är beläget väster om Stortorget mellan Rådhus

gatan och Hindsbogatan - Marumsgatan. 

Bebyggelsen är heterogen med affärs- och bostadshus vid 

Stortorget och Marumsgatan i slutet byggnadssätt och bostads

hus i öppet byggnadssätt i kvarterets västra del. Byggnaden 

mot torget utgöres av ett ä ldre tvåvånings trähus, som väl an

sluter sig till bebyggelsen i torgets västra delar. Vid Marums

gatan reser sig det s.k. Oddfellowhuset i sten med tre våningar 

och inredd vind. Byggnaden bryter bjärt av mot lågbebyggelsen 

kring torget. I mitten av kvarteret inrymmes en tvättinrättning 

i en envånings uthuslänga av trä, som sträcker sig tvärs iS'enom 

kvarteret. I västra delen av kvarteret består bebyggelsen av 

ett par bostadshus i trä. Den större byggnaden Gunnar Vlenner

bergsgården mot Rådhusgatan inrymmer i bottenvåningen en barn

trädgårdsskola. Ett äldre hus, troligen från l?OO-talet, med 

bottenvåning av sten och övervåning av trä med loftgång, är en 

av de äldsta byggnaderna i Skara. Avsikten ä r att söka bevara 

denna byggnad. 

Kringli ggande beby ggelse utgöres vid Marums gatan av affärs

och bostadshus av trä i två våningar. Bebyggelsen i kv. Råd

huset och kv. Tor vid Rådhusgatan resp. Hindsbogatan består före

trä desvis av bostadshus. I kv. Rådhuset, tomt nr 34, ligger en 

samlingslokal av kyrklig karaktär. 

Marken faller åt väster och ligger i kvarterets västra 

delar c:a 2,5 meter lägre än vid Stortorget . 

För området , c:a 0 , 5 har , vilket i huvudsak omfattar tom

terna 2 och 3 i kv . Odin, gäller stadsplan fastställd år 1926. 

För kvarteret Rådhuset , norr om det aktuella området, och kvar

teren Balder och Tor gäller likaledes st'adsplan fastställd år 

1926. Gällande stadsplan medger en hög exploatering innebärande 

rätt till bebyggelse i tre våningar, vid gata intill 15 meters 

bredd samt rätt till överbyggd gård. 

För slaget innebär en modernisering av gällande plan med 

hänsyn till bl.a. de krav bilismen ställer. Kvartersformen har 

bibehållits med endast mindre jämkningar. Rådhus gatan föreslås 

bl. a. breddas till 8 , 0 meter . Bebyggelseexploateringen föreslås 

avsevärt reduceras. I östra delen av planä ndringsområdet tillå-



ter förslaget ett affärs- och bostadshus i tre våningar med 

C:a 12 meters bredd mot Hindsbogatan. Fö r att möjliggöra en 

bekväm in- och utfart från Hindsbogatan , har ett bebyggelse

fritt område på 5 - 7 meter l ämnats mellan den s lutna bebyggel

sen och gränsen till område för öppet byggnadssätt å tomt nr 3. 

För att ge butikerna i bottenvåningen bättre utrymme, har en 

överbyggd gård tillåtits med en bredd av 14 meter intill tre

våningskroppen. Resten av tomtytan har lämnats fri från be

byggelse för att ge utrymme för lekplats för barn och bilupp

s tällningsplatser . 

Å tomt nr l, som ej medtagits i föreliggande ändringsför

slag förutsättes , att vid en kommande sanering den nuvarande 

bebyggelsen ersättes med en likartad affärs- och bostadsbebyg

gelse i tre våningar. Viss överbyggnad av gården, i anslutning 

till den å tomt nr 2 föreslagna, synes l ämpligt . Se bifogat 

skissförslag. 

Å den västra delen av kvarteret har den i gällande plan 

slutna beby gge lsetypen ersatts med ett öppnare, avsevärt redu

cerat, byggnadssätt. Förslage t tillåter bostadsbebyggelse i 

två våningar med rät t till vindsinre dning . En fjärdedel av tomt

ytan får bebyggas . 

Intresse för byggnation å tomt nr 2 i kvarteret har aktua

liserat upprättandet av p l anändringsförsl age t. 

Till förslaget bifogas stadsplanebestämmelser. 

Skara den 2 , 
\J 0" .. 1, 

Henrik 

Stadsarkitekt 

1962 

Ändrat de~ 24~ars 1962 

\ ,.\ ", . " t", rvf~ ~ ,,~ 
~ --.---.~ l , . 

Ändrat den 28 a~il 1962 

~\. , 'LV~ 
Reviderat enligt byggnadsnämndens beslut 
den 6 augusti 1962. 

'tÅA '" a p~ 
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Mom. l 

Mom. 2 

Mom. l 

Mom. 2 

Mom. l 

Mom. 2 

Mom. l 

ST~DSPLANEBESTÄMMELSER 

tillhörande förslag till ändring av stadsplanen för del av 

kvarteret Odin m. m. i Skara. 

§l.. 

Stadsplaneområdets användning. 

Byggnadskvarter. 

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av garage och lokaler 

för hantverk, som kan väntas icke medföra sanitär olägenhet för 

närboende eller eljest störa trevnaden. 

Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och 

handelsändamål. Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av 

garage och lokaler för hantverk, som kan väntas icke medföra 

sanitär olägenhet för närboende eller eljest störa trevnaden. 

§ 2. 

Mark som icke eller i endast mindre omfattning får bebyggas. 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och användas 

endast på sätt som för varje enskilt fall prövas lämpligt. 

Byggnadssätt. 

Å med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot 

granntomt, där sådan gräns förekommer inom området. 

Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus som upp

föras fristående. Dock får huvudbyggnader två och två sam

manbyggas i gemensam tomtgräns. 

§ 4. 
Del av tomt som får bebyggas. 

Av tomt som omfattar med Ö betecknat område får högst en 

fjärdedel bebyggas. 

§ 5· 
Våningsantal.. 

Å med II eller III betecknat område får byggnad uppföras med 

respektive högst två eller tre våningar. 

§ 6. 
Byggnads höjd. 

Å med II eller III betecknat område får by ggnad icke uppföras 



Mom. 2 

till större höjd än respektive 7.6 och 10.6 meter. 

Å med siffra i romb beteckna t område får byggnad uppföras 

till högst den höjd i meter som siffran angiver. 

Skara den 2.1'l~~62 ~ 

\-\Otl .' l ~ ~ 
Henrik Schager 

Stadsarkitekt 

Ändrat den 24.3. 1962 

ltlo. "n ~~, 
Ändrat den 28.4, 1962 

Reviderat enligt byggnads~~ens beslut 
den 6 augusti 1962, 

\~~ 
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STADS FU LlMI\KTI G E 

Utdrag ur protokoll , hållet vid 
sammanträde med stadsfu llmäktige i 

Skara den 25 januari 1963. 

§ 30. 

Från länsstyrelsen i länet hade stadsfullmäktige fått motta

ga följande 

"Resolution 

r,~ed stöd av 26 § byggnadslagen den 30 juni 194-7 fastställer 

länsstyrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 14 
september 1962 antaget förslag till ändring av stadsplanen för 

del av kvarteret Odin m.m. i Skara sådant förslaget åskådlig
gjorts ET en av stadsarkitekten Henrik Sehager år 1962 upprättad 

samt sedermera ändrad och reviderad karta med därtill hörande 

beskrivning (Bil. A) oeh stadsplanebestämmelser (Bil. B.) 
Förslaget berör en den 30 april 1926 fastställd stadsplan. 
Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskriv' 

ningen oeh stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma till

höra länsstyrelsens beslut denna dag . 
Jämlikt 150 § 3 st. byggnadslagen må klagan mot beslutet ej 

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

skall åteeknas kartan. 
Mariestad å landskansliet den 16 januari 1963 . 

B. Fallenius 
Nils KarIberg" 

Vid resolutionen hade fogats till ärendet hörande handlingar 

utom stadsplanekartan . 

Stadsfullmäktige beslöto att med anteckning om vad sålunda 

förekommit överlämna de inkomna handlingarna till byggnadsnämn

den för kännedom och förvaring. 

UR PROT0KOLLET RÄTT UTDRAGET 

/Byggnads nämnden 



STADSFUllM II KTlGE 

Utdrag ur protokoll, hållet vid 
sammanträde med stadsfullmäktige i 
Skara den 25 januari 1963. 

§ 30. 

Från länsstyrelsen i länet hade stadsfullmäktige fått motta

ga f5ljande 

"Resolution 
Med stöd av 26 § byggnadslagen den 30 juni 1947 fastställer 

länsstyrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Skara den 14 
september 1962 antaget f5rslag till ändring av stadsplanen f5r 
del av kvarteret Odin m. m. i Skara sådant fBrslaget åskådlig
gjorts å en av stadsarkitekten Henrik Schager år 1962 upprättad 
samt sedermera ändrad och reviderad karta med därtill hBrande 
beskrivning (Bil. A) och stadsplanebestämmelser (Bil. B.) 

FBrslaget berBr en den 30 april 1926 fastställd stadsplan. 
Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskriv' 

ningen och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma till
hBra länsstyrelsens beslut denna dag. 

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

Mariestad å landskansliet den 16 januari 1963. 
B. Fallenius 

Nils KarIberg" 

Vid resolutionen hade fogats till ärendet hBrande handlingar 

utom stadsplanekartan. 

Stadsfullmäktige beslBto att med anteckning om vad sålunda 

fBrekommit Bverlämna de inkomna handlingarna till byggnadsnämn

den fBr kännedom och fBrvaring . 

UR PROWKOLLET RÄTT UTDRAGET 

~~ 

/Stadsingenjören 




