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LÄNSSTYRELSEN 
Skaraborgs lön 

PLANERINGSAVDELNINGEN 
Pl anenhetpn 
Bitr län'lrkitekt 
S GertzenjBP 

G6 BESLUT 

1982-10-14 

Byggnadsnämnden 
i Skara kommun 
Box 103 
532 00 SKARA 

1 (2) 

11.082-1710-82 

Byggnatisn~mn~!en Skara 
Inkom d€'n 

10. 15 
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POftadrOUJ 

80" 405 

54 2 01 MARlfSTAD 

Fastställelse av stadsplan i Skara kommun 

Kommunfullmäktige i Skara kommun antog den 24 maj 1982 ett 
av stadsarkitekt Östen Andersson och planingenjör Mats Wind
mark den 2 november 1981 upprättat och den 2 februari, 8 feb
ruari och 6 april 1982 reviderat förslag till ändrad stads
plan för PICKAGARDEN, KLOSTRET 22:1 M FL I VARNHEMS TÄTORT 
med därtill hörande karta, illustrationsplan, bestämmelser 
och beskrivning. 

Anmärkningar mot planförslaget har under utställningstiden 
bl a framställts från ägarna till Klostret 10:15 Pickagården 
och Klostret 4:11. 

Anmärkningarna har behandlats av byggnadsnämnden i protokoll 
den 19 april 1982 § 109. 

Pl anförslaget har underställts länsstyrelsen för fastställel
seprövni ng. 

De sakägare som anfört anmärkningar mot planförslaget har be
retts tillfälle till yttrande varvid ägaren till Klostret 4:11 
vidhållit vad som tidigare framförts angående Pickagårdsvägens 
utfart till Axvallavägen medan ägarna till Klostret 10:15 
Pickagården påtalat brister i samrådsförfarandet under planens 
upprättande samt därutöver uttryckt önskemål om att ett områ
de närmast den egna fastigheten undantages från bebyggelse. 
Ägarna till fastigheten 10:15 har vidare anfört: En äldre eko
nomibyggnad ligger med en del på deras fastighet och med öv
rig del på det angränsande området (parkmark enligt gällande 
stadsplan). En befintlig miljö kunde bevaras i sin helhet om 
de fick förvärva en del av området. 

Av utredningen framgår att ägarna till fastigheten Klostret 
10:15 (Jan Boby och Christina Boby) befunnit sig utomlands 
(Saudi-Arabien) under tid då samråd enligt 14 § byggnads
stadgan skett med sakägarna. Enligt underhandsuppgift från 
planförfattaren har dock samrådshandlingar sänts i vanligt 
brev till Jan Boby och Christina Boby under av dem uppgiven 
adress i Saudi-Arabien. Vid sådant förhållande finner läns-

Gatuadress Telefon PaJIgiro 

Hamngaton 1 0501.600 00 598 "0 331 86 ·6 

l., mIld J 



LÄNSSTYRELSEN 
Skaraborgs län 

Kopia till: 

VF-R 
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HVN 
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KS 
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akten 
l aga kraft 
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Kopia, kartkopia 
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SPV 
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lmenh 
FBM 
BN 

Ans laget 
1982-10-14 

Akten exp 

BESLUT 

1982-10-14 11.082-1710-82 

2. 

styrelsen inte skäl att rikta någon kritik mot byggnadsnämn
dens handläggning av samrådsförfarandet, även om förenämnda 
handlingar av någon anledning ej skulle ha kommit Jan Boby 
och Christina Boby tillhanda. 

Vad gäller Jan Bobys och Christina Bobys uttalade önskemål 
om förvärv av ytterligare mark till den egna fastigheten har 
dessa önskemål, såvitt handlingarna visar, ej omnämnts tidi
gare utan framförts först i skrivelse till länsstyrelsen. 
Vid upprättande av planförslaget har Klostret 10:15 inordnats 
i överensstämmelse med gällande stadsplan. Med hänsyn härtill 
finner länsstyrelsen att vad Jan Boby och Christina Boby an
märkt mot planen inte kan beaktas. 

Vad ägaren till fastigheten Klostret 4:11 anmärkt mot plan
förslaget finner länsstyrelsen inte vara av beskaffenhet 
att hindra planens fastställelse. 

Varnhem ligger inom område med risk för förhöjd radonavgång 
från marken. Länsstyrelsen förutsätter att kommunen vid till
delning av tomter inom stadsplaneområdet informerar köparna 
om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för ett byg
gande i området. 

Den rikliga förekomsten av fornlämningar inom planområdet 
medför risk för att nu ej synlig fornlämning kan påträffas 
i samband med exploatering. En arkeologisk förundersökning 
bör därför föregå exploateringen. 

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 26 § byggnadslagen 
det av kommunfullmäktige antagna planförslaget . 

. /. Besvärshänvisning bilaga formulär nr 4. 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
länsarkitekten Ridal beslutat och bitr länsarkitekten Gert
zen varit föredragande, har även byrådirektören Zachrison 
(l antmäteri enheten), byrådirektör 01 sson (naturvårdsenheten), 
1:e länsassessor Edvardsson, ingenjören Gustafsson (vägför
valtningen) samt länsantikvarien Lindgren deltagit . • ~ 
Håkan Ridal 

o~~rt::({ 

Si gvat><f Gertzen 



LÄNSSTYRELSEN Bilaga 
Skaraborgs län 
PLANERINGSA VDELNINGEN Formulär nr 4 

Bex 405 
SI2 01 IAAIUESTAD l 

BESVÄRSHÄNVISNING 

Besvär över detta beslut kan anföras genom skrive lse 
till regeringen. Skrivelsen skall tillställas 
bostadsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, 
och skall ha kommit in dit inom tre veckor från 
den dag beslutet är daterat. 

Besvär får dock anföras endast av sakägare som 
i ärendet framställt yrkande, som helt eller delvis 
lämnats utan bifall. 

Klaganden bör i besvärsskrivelsen tydligt ange 
länsstyrelsens beslut och foga beslutet till 
skrivelsen, samt ange vad som yrkas. Vidare bör 
klaganden meddela sin ful l ständiga adress samt 
telefonnummer. 

1)501 · 60000 598 ""0 

Iv "'11 Id, 

Potlgiro 

3.5186 ·6 



Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 198 2-05-24, § 52, betygar 
På t·änstens vägnar: 
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PICKAGARDE N, KLOSTRET 22:1 M FL 
VARNHEMS TÄTORT 
SKARA KOMMUN 
SKARABORGS LÄN 

FÖRSLAG TILL ÄNDRAD STADSPLAN 

STADSPLANEBESTÄMMELSER 

l § PLANOMRADETS ANVÄNDNING 

l mom Byggnadskvarter 

G6 

Med B betecknat område får användas endast för 
bostadsändamål . 

2 mom 

a) 

b) 

Specialområden 

Med Es betecknat område får användas endast 
för transformatorstation och därmed samhörigt 
ändamål . 

Med Ps betecknat område får användas endast för 
pumpsta tion och därmed samhörigt ändamål. 

2 § MARK SOM I NTE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNI NG 
FAR BEBYGGAS 

l mom 

2 mom 

Med punktprickning betecknad mark får icke 
bebyggas . 

Med korsprickning betecknad mark får bebyggas 
endast med uthus, garage och dylika mindre 
gårdsbyggnader. 



2. 

3 § SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ANGAENDE OMRADEN FÖR ALLMÄN 
TRAFIK OCH FÖR ALLMÄNNA LEDNINGAR 

l mom 

2 mom 

Med x betecknad del av gata skall hållas till
gänglig för gångtunnel under gatuplanet. 

På med u betecknad mark får icke vidtas an
ordningar som hindrar framdragande och under
håll av underjordiska allmänna ledningar. 

4 § BYGGNADSSÄTT 

l mom 

2 mom 

3 mom 

4 mom 

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

På med Ö betecknat område skall byggnader upp
föras fristående eller två och två med varandra 
sammanbyggda i gemensam tomtgräns. 

Med Sk betecknat område får bebyggas endast 
med kedjehus. 

Med Sr betecknat område får bebyggas endast med 
radhus. 

s § BYGGNADS LÄGE 

a) Inom med F betecknat område får uthus eller 
annan gårdsbyggnad placeras intill två meter 
från gräns mot granntomt, oavsett om den utförs 
fristående eller sammanbyggd med huvudbyggnad. 

b ) Garagebyggnad skall placeras minst 6 meter från 
gata. 

6 § EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRADE 

l mom 

2 mom 

Antal tomter 

Med siffra i kvadrat betecknat område får inde
las i högst det antal tomter avsedda för bebyg
gelse som siffran anger . 

Antal lägenheter 

Inom med siffra i sexhörning betecknat område 
får bebyggelse uppföras med sammanlagt högst 
det antal lägenheter som siffran anger. 

7 § EXPLOATERING AV TOMT 

l mom Antal byggnader 

På tomt som omfattar med F, Ö eller Sk be
tecknat område får endast en huvudbyggnad 
och ett uthus eller annan gårdsbyggnad upp
föras. 



2 mom 

3 mom 

3 . 

Byggnadsyta 

Av tomt som omfattar med F, Ö eller Sk be 
t ecknat område får högst en fjärdedel bebyggas. 

An t al lägenheter 

På med F , Ö eller Sk betecknat område får 
huvudbyggnad icke inrymma mer än en bostads
lägenhet . I gårdsbyggnad får boningsrum icke 
inredas. 

8 § BYG GNADS UTFORMNING 

l mom 

a) 

b) 

2 mom 

3 mom 

Våningsantal 

På med romersk siffra betecknat område får bygg
nad uppföras med högst det antal våningar som 
siffran anger. Härutöver får, där terrängens 
lutning så medger, sluttningsvåning anordnas. 

På med n betecknat område får vind icke inredas 
utöver angive t våningsantal. 

Byggnadshöjd 

på med siffra i romb betecknat område får bygg
nad uppföras till högst den höjd i meter som 
siffran anger . 

Uthus eller annan gårdsbyggnad får uppföras 
t i ll högst 3,0 meter . 

Taklutning 

På med siffror i triangel betecknat område skall 
byggnads tak ges en lutning mot horisontalplanet 
motsvarande ett av de gradtal som siffrorna an 
ger. 

9 § UTFARTSFÖRBUD 

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som 
även betecknats med ofyllda cirklar . 

Planförslaget upprättat 1981-11-02 Reviderat 1982-02-02 
~ ~~~ - r:{;- 08 samt 1982-04-06 U. ~ 

ös-;1;;-';;;ilr~son Mats Windm-;:;k' -- . ...}.. 
stadsarkitekt planingenjör 
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Tillhör kommunfullmäktiges i Skara 
beslut 1982-05-24, § 52, betygar 

~~gn", 

r im . .If ·in<;~ '\'Tt 5 ~m . ~hnHrf!:!in 

bdu. "". }~. :. lQ ... " ~l .«nar 

PI CKAGARD EN , KLOSTRET 2 2 :1 M FL 
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Upprätt a t 1981-11-02 Rev iderat 1982 -02-02 och 198 2-02-08 
samt 198 2-04-06 

BESKRIVNI NG 

Planförslaget utgöres av 
Plankarta 
Illu s trationskarta 
Samr åds redogöre l se 
Bestämmelser 
Beskrivning 

Till planförslaget hör 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
VA-utr edning 
Radon-utredning 

Planförslagets syft e är dels att förbättra planeko
nomin jämfört med gä llande plan och dels att mera 
distinkt markera tätortens nordvästra avgränsning . 

På illustrationskartan har kvarteren numrerats för 
att underlätta beskrivningen av förslaget. 

Planområdet är beläget i nordvästra utkanten av 
Varnhems tätort mellan riksväg 49 och Axevallavägen 
(länsväg 683). Se kartan på nästa sida. 
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planer 
Områdes
planer 

Stadsplaner 

Kommunala 
ställnings
taganden 
Bostadsför
sörjnings 
program 

Område gränsar i väster mot Klostret 4:13 och 4:3, 
i norr mot Klostret 24 :1 och Klostret Pickagården 
10: 3 , i öster mot idrottshall, skola och försko la 
samt i söder mot Fogdegårdsområdet. 

Planområdet omfattar 11,5 ha. 

3 . 

I Varnhems områdesplan (ingår i den kommunomfattande 
markdispositionsplanen, antagen av kommunfullmäktige 
1976-04-05) anges området väster om Simmesgårdsvägen 
som utbyggnadsomr åde för 70 lägenheter samt som område 
för idrottsplats och service, a llmänt område . Jämfört 
med områdesplanen har det allmänna området gjorts 
större, varför återstående område för bostäder motsva
rar ca 60 l ägenheter. Området med landskapsskydd i 
Val1e berör inte planområdet . 

För det berörda området gäller följande stadsplaner: 

Större delen av planområdet och området ös ter därom: 
fastställd av länsstyre lsen (LST) 1976-07-09. (En 
mindre yta undantogs från fastställelsen). 

Nordöstra delen av planområdet: fastställd av LST 
1980-08-18. (En mindre yta undantogs från fastställel
sen) . 

Söder om planområdet: fas t s tälld av LST 1976-07-09. 

Utomplansbestämmelser gäller väster och norr om plan
området samt för en mindre yta vid Klostret 22:50 , 
vilken undantogs från fastställelsen 1980-08-18. 

Gällande plan till åter för en del av planområdet fri
liggande bostadshus i en våning och för övrigt anges 
parkmark. Öster om planområdet anges allmänt område 
och idrottsområde. Söder om Axevallavägen anges bostads
ändamål för respektive kedjehus, radhus och friliggande 
hus. 

Bostadsförsörjningsprogrammet för Skara kommun 1981-85 
anger att 15 styckebyggda småhus ska påbörjas i Picka
gårdsområdet 1981 och Il ska påbörjas 1982. På grund 
av radon - problemen i Varnhem har 1981 års tomtutdelning 
dock stoppats till dess att tillförlitliga metoder utar
betas för att begränsa radonavgången från marken till 
bostadshus. I förslage t till bostadsförsörjningsprogram 
1982-86 anges a tt 7 styckebyggda småhus ska påbörjas 
1982 och 7 ska påbörjas -83. 
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4. 

I mars 1981 förvärvade kommunen efter långa och svåra 
förhandlingar fastigheten Klostret 24: 1 , "Ödegården" . 
Den tidigare ägaren hade tänkt att återuppbygga gården 
som brann ner 1979 och även utöka svinhållningen, vilka 
planer slopas i och med kommunens köp . Därmed ändrades 
också i ett slag förutsättningarna för att exploatera 
Klostret 22:1 . Tidigare hade nämligen svinhållningen 
på ödegården omöjliggjort exploatering inom ca 200 
meters avstånd . Dessutom hade spridningen av svingödsel 
på Klostret Pickagården 10:3 erfordrat vissa skydds
avstånd. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog i januari 1979 
åt byggnadsnämnden att särskilt utreda förutsättning
arna för en ökad "flerfamilj sbyggnation" inom Varnhems 
tätort. Detta uppdrag har hittills inte kunnat fullföl
j as . 

Planområdet består huvudsakligen av f d åker- och ängs
mark som sluttar ner mot en större amfiteaterliknande 
grop som är 7-8 meter djup . 

Enda vegetationen inom området är i gränsen mot 4:3, 
24:1 och 10:3 samt vid fornlämningen inom skolans 
tomt. Vegetationen består huvudsakligen av lövträd och 
större buskar. 

Någon särskild geoteknisk undersökning har inte utförts 
inom det aktuella området. Av erfarenheterna fr ån be
fintliga gator - och ledningsarbeten framgår att grund 
läggningsförhå llandena inte torde utgöra hinder mot den 
föreslagna bebyggelsen . 

Markens ytlager utgörs bl a av svallad alunskiffermorän 
och moränlera med anlunskifferfragment varför hög radon
avgång har uppmätts från marken. Beträffande mätvärden 
mm hänvisas till undersökningar inom västra Fogdegårds
området som är gjorda av Sveriges Geologiska undersök
nlngar. 

Planförslaget berör fyra fornlämningar vars lägen fram
går av grundkartan . De två östra utgörs av runda sten
sättningar, ca 10 meter i diameter och ca 1 meter höga. 
De västra fornlämningarna består av två något större 
högar . Vid tidigare planarbete bedömdes dessa fornläm
n i ngar kunna bibehål l as med vissa skyddsavstånd . Se 
även under rubriken plangenomförande . 
Inom planområdet finns två bebyggda fastigheter i södra 
delen . Det är dels Klostret Pickagården 10:13 och dels 
Pickagårdens huvudbyggnad och ekonomibyggnader på 
Klostret Pickagården 10:15. Den stora ladugården ligger 
till en tredjedel på mark med byggnadsrätt för uthus . 
Resten avses rivas enligt gällande plan . 

Söder om Axevallavägen är samtliga bos t adsfastigheter 
bebyggda i enlighet med gällande plan . 
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Omedelbart ös t er om p lanområdet finns försko la, LM
skola och idrottshall som s amtli ga är ganska nybyggda. 

Pickagårdsvägen är utbyggd enligt 1976 års s tadsplan, 
vilket innebär att en vändplan är belägen vid Klostret 
22:48 och en v i d 22:59 . 

Axevallavägen ut gör "lokal väg" till Axvall och trafike
ras bl a av bussarna mellan Skara och Skövde . Trafik 
mängden är 700 - 1000 fordon lårsmede ldygn . 

Simmesgårdsvägen utgör tätortens huvudförbindelse med 
riksväg 49 och har också genomfartstrafik från bl a 
Broddetorp . 

Gångtunnel har nyli gen utförts un de r Axevallavägen vid 
Abb otvägen i enlighet med gällande s t adsplan . 

Gångbanor är under pro j ek tering utefter Axevällavägen 
fr ån Broddetorpsvägen österut till but iken . 

Kommunen äger all mark inom planområdet fö rut om bostads
fastigheterna Klostret Pickagården 10:13 och Klo s tret 
10:15 samt den obebyggda bostadsfastigheten 22:45 . 

Planförslaget innebär att befintl ig bostadsgata __ för
läng s i båda ändpunkterna så att antale t t omter utökas 
till ungefär det dubbla. I nordvästra respektive nord
östra hörnen föreslås områden för gruppbyggda småhus 
och närmast infarten föreslås ett kvar t er med radhus . 
I övrigt föreslås att tomterna för styckebyggda småhus 
ut ökas något på bekostnad av parkområde t men a tt de 
f lesta gränserna mel lan tomterna be hålles 

Kvarteren 3 och 4 föres l ås utgöra en etapp av grupp
byggda småhus och kvar teren 8 och 9 föreslås som en 
annan e t app . An t a l et hus beräknas til l max 15 respek 
tive Il. De t västra området är tänkt fö r parhus el ler 
friliggande hus medan det östra är avset t för kedj ehus. 
Illustrationskartan visar ett bl and många tänkbara 
sätt att ut forma bebygge lsen. Tanken är att gruppbe 
byggel se i den norra delen lättare ska kunna anpassas 
till den känsliga l andskapsbil den än styckehus . " Fronten" 
mot riksväg 49 mås te nämli gen utformas med specie ll om
sorg be träffande takutformning , fä r gsä ttning m m. I de 
kvart er där plank art an anger två våningar och 18 eller 
27 graders t aklutn i ng är det tänkt ant i ngen r ena två 
vånings hu s e ller en- och enhalv- planshus med förhöjda 
vägg liv . 

Kvarter nr l föres l ås bebyggas med radhus som upplåts 
med bo s t ads - eller hyresrä tt. Förslaget kan bet raktas 
som ett svar på uppdrage t från 1979 a tt få till stånd 
ytterligare flerfami ljshus i Varnhem. 
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Övriga kvarter föreslås bebyggas med 'fhstående, stycke 
byggda hus. 
Tomterna som vetter in mot det centrala grönområdet 
lämpar sig för souterränghus . 

Det känsliga lans kapet vid Varnhem ställer stora krav 
på landskapsanpassningen av den tillkommande bebyggelsen . 
All bebyggelse inom planområdet skall därför omfattas 
av särskild hänsyn till områdets egenart i enlighet 
med 38 § byggnadsstadgan . (Där anges hl a följande: 
"En byggnads yt'tre skall ges sådan utformning och färg, 
som stads- eller landskapsbilden fodrar och som är 
lämplig både för byggnaden som sådan och för en god hel
hetsverkan"). 

Skola, förskola och idrottshall är belägna omedelbart 
öster om planområdet. Livsmedelsbutik finns ca 350 
meter öster om planområdet . Kommundelsbibliotek finns 
i skolan. 

Varnhem är inte skyddsrumsort. 

Stadsplanen innehåller förhållandevis stora parkytor . 
I områdets centrum finns en större yta lämplig för lek 
och rekreation. Kring varje fornlämning har en viss 
friyta lämnats för att minska risken för slitage. När
mast Axevallavägen har ett område avsatts som bullerzon . 
För att nedbringa skötselkostnaderna föresl å s att den 
parkmark som inte iordningställs som lekytor mm under
hålls som slåttermark eller dylikt. 

Bostadsgatan inom området föreslås förlängas med oför
ändrad sektion d v s 6,5 meter vägbana och 1,5 meter 
gångbana. Gångbanan föreslås placeras på den sida av 
gatan som vetter mot områdets mitt . 

Varje hus f år parkering på den egna tomten. Radhusen 
kommer att få en gemensam parkeringsplats. 

Ett antal "släpp" föreslås mellan bostadskvarteren för 
att möjliggöra ett omfattande nät av gårigstigar. På 
illustrationskartan markeras de gångvägar som föreslås 
iordningställas. Övriga "släpp" utgörs av naturmark. 

Huvudgångstr åket som passerar mellan Klostret Pickagården 
10:15 och Klostret 22:34 har förbjdnelse dels med 
bostadsområdena söder om Axevallaväg~n via en tunnel 
och dels med tätortens serviceutbud. 

Axevallavägen trafikeras av bussar till Skövde och Skara 
med turer i stort sett en gång i timman under dagtid . 
Hållplats finns inom och intill planområdet, se illustra
tionskartan 

Enligt tidigare bullerboräkningar ligger planområdet 
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utanför bullerzonen från riksväg 49 vid en referens
hastighet av 90 km/timma. Vid en hastighet av 110 km/ 
timma skulle kvart er nr 8 beröras . En höjning av den 
tillåtna hastigheten till 110 km/timma bedöms dock som 
orealistisk under överskådlig tid. 

För närvarande pågår försök med olika åtgärder för att 
begränsa radondotterhalten vid nyproduktion av bostads 
hus i Varnhem . Möjligheterna att uppnå godtagbara vär
den bedöms f n som goda, varför tomter bör kunna delas 
ut under 1982. Speciella "radon-anvisningar " ska utar
betas för att delas ut till var och en som ska bygga 
i de områden som här förhöjd radonavgång från marken. 

Gödselspridning på åkermarken tord e e j vålla o l ägen~ 
heter för bebyggelsen om följande åtgärder vidtas: När 
kommunens arrenderar ut åkermarken på Klostret 24:1 
bör det föras in att hänsyn tas till bebyggelsen vid 
brukande av jorden. Spridningen av flytgödsel eller 
gödsel från svin etc bör inte till å tas. Övrig krea
t ur sgödsel skall nedmyllas direkt efter spridning. 
Besprutning får ej ske så nära tomtgränserna att det 
finns ri sk att det använd a med l et hamnar inom plan
område t. Samråd med hälsovårdsnämnden bör ske innan 
arrendeavtal upprättas. 
För ägarna av fastigheterna Klostret 10:3 och 4:3 bör 
påpekas att kreatursgödsel måste myllas ned så snart 
som möjligt ef t er spridning. 

De norra delarna av den föreslagna bebyggelsen e rford
rar avloppspumpstation . Dagvattnet ska ledas i kulvert 
inom det centra la grönområde t fram till det öppna di
ket vid norra plangränsen. I övrigt hänvisas till 
separat VA-utredning. 

För att klara elförsörjningen erfordras en ny trans
formatorstation som föreslås placeras i sydvästra de 
len av området. Den kan även tjänstgöra som ringmat
ning till Fogdeg årdsområdet . 

Beslut om typ av uppvärmningssystem har int e fattats . 
Sannolikt får dock å tminstone de styckebyggda husen 
individuell uppvärmning bl a av ekonomiska skä l. 

Samtliga bostäder utom radhusen kommer att få egna 
sopskåp. För radhusen får sopfrågan lösas i samband 
med projekteringen. 

Tomterna för enskilt byggande kommer att upplåtas med 
äganderätt. Grupphusomr ådena kommer att uppl å tas till 
exploatörer som sedan försäljer husen via kommunens 
tomtkö. Radhusområdet upplåts till exploatör som sedan 
uppl åter lägenhet erna med hyres- eller bostadsrätt. 
Ur plansynpunkt finns inget som hindrar att radhuslä
genheterna styckas av och försäljes om så önskas. 
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Med nuvarande efterfrågan på tomter och grupphus kommer 
området att räcka under flera år. Det är en fördel, 
eftersom belastningen på skola och barnomsorg då för 
delas jämnare . 

Gator och ledningar i grupphusomr ådena föreslås utbyg 
gas först när bebyggelsen är projekterad för att inte 
låsa upp bebyggelsens utformning . Gatan vid kvarteren 
2 och S föresl ås utbyggas samtidigt. Befintlig gata 
och ledningar kan användas för radhusområdet och knappt 
20 tomter . 

Kommunen bör samråda med länsmuseet vid skötseln av 
fornminnena och vid utarbetandet av lämpliga informa
tionsåtgärder. 

Till förslaget hör en särskild samrådsredogörelse . 

Planförslaget upprättat 1981-11-0 2 , reviderat 1982-02-02 
~.lC82-0 - 08 samt 1982-04-06 

~ eru;.J.--o.--~ ;<4,.fo Vi • --cvl.. 
Östen Andersson Mats Windmark 
stadsarkitekt p1aningenjör 

Revideringen 1982-02 - 02 avser samtliga handlingar 
som utgör planförslaget. Se sidan 4 i samrådsredo
görelsen. 

Planför s l ag reviderat 1982-02-02 överensstämmer med 
skiss upprättad 17 december 1981, reviderad 29 decem
ber 19 81. 

Revideringen 1982-02-08 avser till ägg aven vändplan. 

Revideringen 1982-04-06 avser tillägg av två gatu
höjder . 


