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Genom laga krartvunnet bes l ut 
den 25 september 1951 fast
ställde länsstyrelsen 1 Skara 
borgs lAn A denna karta åskåd 
l i ggjord ändring 1 stadsplan; 
betygar Marl estad å landskans
liet den 25 september 1951. 

på tJAnstens vAgnar: 
J. Sunnerholm 

förslag till öndrQd stodsplQn 
för del QV kvarte ret 

MUNKEN ( no", d, l,n) 
I SKAkA 
upprijHol de" 5 moj 1')51 <IV 

~4c;.~ 
stGdSQTk,lril 

Tillhör Byggnadsnämndens beslut 
den 4/6 1951 § 101 

Axel BergsehOld 
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Res olution. 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län prövar - efter framställning 

från byggnadsnämnden i Skara stan - skäligt, jämlikt 26 § 3 st. bvgg

nadsl1'\.;en den 3 O juni 1947, fastställa ett av byggnadsnämnden, med 

stöd av stadsfullmäktiges i staden den 17 juni 1949 lämnade bemvndi

gande, den 4 juni 1951 antaget förslag till ändrad stadsplan för del 

av kvarteret Munken (norra nelen) i Skara s tad, sådant förslaget -----------,. -
åskådliggjorts å en av stadsarkitekten Drott Gvllenberg den 5 maj 

• 
1951 upprättAd karta med därtill hörande beskrivning (bil.f>..) och 

st3dsplanebestämmelser (bil.B.). 

Förslaget berör den 31 mars 1950 fastställd stadsplan. 

Kartan skall fö rs es med bevis om faststä llelsen samt beskriv-

ningen och bestämmelserna med bevis, att de tillhöra länsstyrelsens 

bes lut nenna dag. 

> 

Kungörelse om fastst ällelsen skall, j ämlikt 24 och 31 §§ bygg

nadsstadgan den 30 juni 1947, genom bvggnadsnämndens försorg, så snart 

ske kan, införas i den eller de tinningar, vari kommunala meddelanden 

för staden intagas . 

Där jämte ska ll, jämlikt 2 § Kungl. kungörelsen den al november 

1947 om expediering av beslut angående ändring i rikets indelning 

m.m., genom länsstyrelsens försorg avskrifter av detta beslut ofördröj

ligen tillställas byggnad sstyrelsen, lantmäteristyrelsen, läns arkitek

ten i länet och byggnad snämndqn, varj ämte, så snart ske kan, planen 

med därtill hörand e beskrivning och bestämmelser i bestyrkt kopia och 

avskrift genom länsstvrelsens försorg skall tillställas byggnadsstv

relsen och länsarkitekten i länet. 

I avgift till statsverket för av länsarkitekten i länet verk

ställd granskning av ärendet skall staden erlägga tjugu kronor, 

)lyggna d.,snämnd en i Ska r a .. , 



Jämlikt 150 § 3 st . byggnads l a gen må klagan mot beslutet om 

f ast ställelse av fö rslaget till ändrad stadsplan ej föras, och skall 

bevis att beslutet på grund därav vunnit la ga kraft åtecknas kartan. 

Mariestad å landskansliet den 25 september 1951. 

på länsstyrelsens vägnar: 

J.Sunnerholm 

BiLA. 

Förslag till ändrad stadsplan för del av kvarteret Munken 
(norra delen) i Skara . 

Gällande 
stadsplan 

Omfattning 

Ändringen 

BESKRIVNING 
Gällande stadsplan för området har fastställts av Kungl. 
Maj:t den 31 mars 1950. 

Ändringen omfatt ar huvudsakligen norra delen av kvarteret 
Munken, vi lken är beläg en utmed Kanikegatan. AY ändringen 
beröres end as t en b efintlig bostadsbvggnad. 

Ändringen avser i första hand att öka anta l et egnahems 
tomter utmed Kanikegatan till sju i stället för fem. 
Den sålunda ökade exploateringen medgiver dels ett ratio
nella re utnyttjande av gator och l edningar, dels en billi
gare tomtkostnad för de byggande och dels lättsköttare 
trädgårdar än de onödigt stora, som tidigare voro föreslag
na . I samband med ändringen har de för gara gebyggnader 
avsedda områdena nragi ts norrut mot gatan, varigenom tom
ternas söd ra del bättre kan tillvaratagas såsom uteplats 
för respektive bostad. Bredden av det för r adhus avsedda 
omr ådet vinkelrätt mot Domprostegatan har ökats något för 
att medgiva en vis s förskjutning av parcellerna. 

Bestämmelser Gällande stadsplanebestämmels er kunna oförMttdwane gälla 
även i fortsättningen. 

Antagande, Enä r anta l et bostäder inom hel a kvarteret genom ändring. 
~:st ställel-en endast ökas från 16 till 18 synes ändringen var a ay så

dan art, som jämlikt 26 § s ista stycket byggnads l agen må 
antngas av byggnadsnämnd en och fastställas av länsstyrel-
sen. Skar a den 5 maj 1951. 

nrott Gyllenberg 
stad lfarkit ekt 



BiloR. 
Förslag till ändrad stadsplan för del av kvarteret Munken 

(Norra delen) i Skapa upprättat den 5 maj 1951 av 
Drott Gyllenberg 

stadsarkitekt. 
STADSPLANEBESTÄMMELSER 

Gällande stadsplanebes tämmels er\ fastställda av Kungl. Ma'i: t den 
31 mars 1950 skola fortfarande gälla'. 

Rätt avskrivet betygar 
på tjänstens vägnar: 

~zz::ICt..l t.iA, Ifl ' 
Edith il.nderss'ol'l'" r 

," 



BYGGNADSNIIMNDEN 

Utdrag ur protokoll, hållet vid 

sammanträde med byggnadsnämnden i 

Skara den 5 nove mber 1951. t 

"" ~"" 
§ 222. 

överlämnades :för kännedo m, iakttagan-

de och förvaring länsstyrelsens i länet resolution d~n 25 se p-

tember 1951 med fastställelse å ett av byggnadsnämnden den 4 

juni 1951 antaget :förs l ag t il l ändrad stadsplan för norra delen 

a v kvarteret Munken med därtill h örande beskrivning och bestäm-

melser. 

UR PROTO KOLL ET RÄTT UTDRAGET: 

~~~ 
Karl S ernström'. 

Stadsarkitekten 
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från byggnadsnämnden i Skara stan - skäligt, jämlikt 26 § 3 st. bygg

nadsla.:;en den 3 O juni 1947, fastställa ett av byggnads1iämnden, med 

stöd av stadsfullmäktiges i staden den 17 juni 1949 lämnade bemyndi

gande, den 4 juni 19)1 antaget förslag till ändrad stadsplan för del 

• av kvarteret Munken (norra delen) i Skara stad, sådant förslaget 

åskådliggjorts å en av stadsarkitekten Drott Gyllenberg den) maj 

19)1 upprättad karta med därtill hörande beskrivning (bil.A.) och 

stadsplanebestämmelser (bil.B.). 

Förslaget berör den 31 mars 19)n fastställd stadsplan. 

Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskriv-

ningen och bestämmelserna med bevis, att de tillhöra länsstyrelsens 

beslut denna dag. 

Kungörelse om fastställelsen skall, jämlikt 24 och 31 §§ bygg

nadsstadgan den 30 juni 1947, genom bvggnadsnämndens försorg, så snart 

ske kan, införas i den eller de tinningar, vari kommunala meddelanden 

för staden intagas. 

Därjämte skall, jämlikt 2 § Kungl. kungörelsen den al november 

1947 om expediering av beslut angående ännring i rikets indelning 

m.m., genom länsstyrelsens försorg avskrifter av detta beslut ofördröj

ligen tillställas byggnadsstyrelsen, lantmäteristyrelsen, länsarkitek

ten i länet och byggnadsnämnn.<en, varjämte, så snart ske kan, planen 

med därtill hörande beskrivning och bestämmelser i bestyrkt kopia och 

avskrift genom länsstvrelsens försorg skall tillställas byggnadsstv

relsen och länsarkitekten i länet. 

I avgift till statsverket för av länsarkitekten i länet verk

ställd granskning av ärendet skall staden erlägga tjugu kronor. 

Stämpel I 
Gr p,nskn . avg . 

Summa kr. 

_. 
, -

6:-
20 :-
26 : -

Byggnadsntimnden i Skara s t ad . 



Jämlikt 150 § 3 st. byggnadslagen må klagan mot beslutet om 

fastställelse av förslaget till ändrad stadsplan ej föras, och skall 

bevis att beslutet på grund därav vunnit laga kraft åtecknas kartan. 

~Mariestad å landskansliet den 25 september 1951. 

I på länsstyrel s ens 

~@U:;~~ 
~. sunne rholm 

\ 

Bil.L 

Förslag till ändrad stadsplan för del av kvarteret Munken 
(norra delen) i Skara. 

Gällande 
stadsplan 

Omfattning 

Ändringen 

BESKRIVNING 
G~llande stadsplan för området har fastställts av Kungl. 

Maj:t den 31 mars 1950. 

Ändringen omfattar huvudsakligen norra delen av kvarteret 
Munken, vilken är belägen utmed Kanikegat an. Av ändringen 
beröres endast en befintlig bostadsbyggnad. 

Ändringen avser i första hand att öka antalet egnahems
tomter utmed Kanikegat an till sju i stället för fem. 
Den sålunda ökade exploateringen medgiver dels ett r atio
nellare utnyttjande av gator och ledningar, dels en billi
gare tomtkostnad för de byggande och dels lättsköttare 
trädgårdar än de onödigt stora, som tidigare voro föreslag

na. I samband med ändringen har de för garagebyggnader 
avsedda områdena ~ragits norrut mot gatans varigenom tom
ternas södra del bättre kan tillvaratagas såsom uteplats 
för respektive bostad , Bredden av det för radhus avsedda 
området vinkelrätt mot Domprostegat an har ökats något för 
att medgiva en viss förskjutning av parcellerna. 

Bestämmelser Gällande stadsplanebestämmelser kunna oför1fJidlrar'!e gälla 
även i fortsättningen. 

Antagande, Enär antalet bostäder inom hela kvarteret genom änd ring~ 
fastställel- d t "k f o 16 till 18 .. d . å se en en as o as ran synes an . rlngen va ra av s -

dan art, som jämlikt 26 § sista stycket byggnadslagen må 
an tagas av byggnadsnämnden och fastställas av länsstyrel-
sen, Skara den 5 maj 1951. 

nrott Gyllenberg 
stadllarkitekt 



BiloR. 
Förslag till ändrad stadsplan för del av kvarteret Munken 

(Norra delen) i Skapa u~prättat den 5 ma j 1951 av 
1)rott Gyllenberg 

stads arkitekt. 
STADSPLANEBESTÄMMELSER 

Gällande stadsplanebestämmelser, fast st ällda av Kungl. Ma,:t den 
31 mars 1950 skola fortfarande gälla. 


