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Utdrag av protokoll, hållet hos Kungl. Maj:t
befallningshavande i Skaraborgs län ålandskanslie
i Mariestad den 4 augusti 1943.

~

Byggnadsnämnden i Skara hade uti en hit inkommen framställning

anhållit om fastställelse å ett av stadsingenjören Axel Bergschöld
den 9 juni 1943 upprättat, av stadsfullmäktige den 18 juni 1943 antaget förslag till ändring av stadsplanen med tillhörande stadsplane·
bestäwmelser, i vad avsåge kvarteret Ryttaren m.m. Förslaget fanns
åskådliggjort å en framställningen bifogad karta j ämte därtill höran·
de beskrivning, så lydande:

RB e s k r i v n i n g.
Förslaget innebär förflyttning norrut av den mellan kvarteren
Lansen och Ryttaren belägna gatan och har till ändamål att

underlätt~

nämnda kvarters indelning med tomter för smärre hus. I enlighet med
stadsfullmäktiges beslut den 26 mars 1942 har i östra delen av kvarteret Ryttaren inlagts ett parkområde avsett att skilja bosta dsområ dl
från fabriksområde.
Förutvarande stadsplan fastställdes den 30 april 1926, och det
nu uppgjorda försla get innebär icke någon ändring i de för bebyggels l
inom kvarteret gällande särskilda bestämmelserna, enligt vilka områdl
är avsett för öppet byggnadssätt, varvid högst en femtedel av tomten

Stämpel
6:Granskningsavgift
20:SUlIlllla kr. 26:Sökanden.

\\

får bebyggas.
Som av ovanstående synes, innebär förslaget icke någon ändring i
grunddragen och utgör icke heller någon väsentlig avvikelse från vad
som förut varit gällande.
Skara den 9 juni 1943.
Axel Bergschöld n
Där jä,mte företeddes,

~

förteckning över markägare, vilkas rätt

berördes av ändringsförslaget, dels ock bevis att förslaget blivit godkänt av vederbörande markägare ävensom av drätselkammaren.
Till följd av remiss hade byggnadsnämnden inkommit med dels utdrag
av protokoll, utvisande att , stadsfullmäktige den 10 december 1942 beslutat, att kommunala meddelanden skulle under år 1943 intagas i Skara-posten, Skara Tidning och Skaraborgaren, dels ock exemplar av nämnda tre
tidningar för måndagen den 28 juni 1943, vari intagits kungörelse om
stadsfQllmäktiges beslut att antaga ifrågavarande ändringsförslag.
Länsarkitekten i länet hade i infordrat yttrande tillstyrkt bifall
till framställningen.
Vid övervägande av vad sålunda förekommit och handlingarna vidare
innehöllo
Resolverades.
Kungl. Maj:ts befallningshavande, som inhämtat, att besvär icke
anförts över stadsfullmäktiges ovannämnda beslut den 18 juni 1943 , prö-

var skäligt, med stöd av 3 § stadsplanelagen den 29 maj 1931, fastställa ifrågavarande förslag till ändring av den f ör Skara stad gällande stadsplanen med tillhörande stadsplanebestämmelser, varom ovannämnda karta skall förses med bevis.
Det åligger byggnadsnämnden tillse, att kungörelse om förevarande ändringsförslags fastställande varder genom nämndens försorg, så
fort ske kan, införd i den eller de tidningar, vari kommunala meddelanden för staden införas.
Därjämte har byggnadsnämnden, jämlikt 20 § tredje stycket Kungl.
byggnads stadgan den 20 november 1931, att för stadens del senast inom
tre månader härefter insända bestyrkt kopia av kartan jämte avskrift
av beskrivningen såväl till Kungl. byggnadsstyrelsen som, i två exemp
lar, till Kungl. Maj:ts befallningshavande.
Jämlikt bestämmelserna i Kungl. kungörelsen den 15 juni 1935
angående avgifter för av tjänsteman vid länsarkitektsorganisationen
utförd granskning av vissa ärenden, prövar Kungl. Maj: ts befallningsh
vande skäligt bestämma, att för den av l änsarkitekten verkställda
granskningen skall utgå avgift till statsverket med tjugo kronor att
gäldas av sökanden.
Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger att däröver hos
Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, vilka skola till Kungl. kommu

nikat10nsdepartementet ingivas före klockan 12 å trettionde dagen
från delfåendet, delgivningsdagen oräknad, eller, om besvärstiden
tilländagår på helgdag, å nästpåföljande söckendag före

~ockan

Menighet åtnjuter dock femton dagar längre besvärstid. Besvär må
även med posten insändas.
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In fidem:

Leo Wohlstein

12.

