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Omfattning

Området omfattar nuva ra.nde kvarteret
Häradsskrivaren jämte omgivande gator samt
den i gällande stadsplan föreslagna parken
söder om kv. Kronofogden.

Gällande
stadsplan

Området ingår i en stadsplan för Gällkvistområdet , fastställd av Kungl. Ma. j:t den
20 aug. 1948.
För vissa i området in gåend e gatudelar gäller
ändring av stadsplan för del av Gällkvistområdet, fastställd av Kungl. Maj:t den
23 april 1954.

Motivering

på drätselkammarens anmodan upprätt ad es den
7 februari 1953 ett förslag till ändring av
stadsplanen för kv. Häradsskrivaren, vilket
f.n. undergår Kungl. Byggnadsstyrelsens fastställelseprövning. Ifrågava r ande förslag innebär ökning från två till tre våni ngar utan
ändring a v bebyggelsegränserna i gällande
stadsplan. Under hand har gjorts gällande, att
en mera ekonomisk utformning av bebyggelsegränserna inom kvarteret skulle kunna åstadkommas , samtidigt som trevåningsb ebyggelsen
borde dragas längre ifrån villan i sydvästra
hörnet av kv. Fjärdingsmannen.

Ändringen

Kring en gård, som öppnar sig mot sydväst har
föreslagits tre stycken trevånings huskroppar
av längder , som erfarenhetsmässigt äro lämpliga
för ekonomisk hyreshusbebyggelse. I gårdens
nordöstra hörn har byggnaderna dragits längre
ifrån villabebyggelsen än i gällande stadsplan
och sammanbyggnaden av huskropparna avses där
ske med balkonger.
I enlighet med byggnadsnämndens beslut har parken
inom området slopats.
Enär det är planerat att bebygga området i ett
sammanhang och möjligen som en enda tomt anses
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tillhörande
förslag till ändrad stadsplan för ett område
söder om kvarteret
KRONOFOGDEN
i Skara
upprättat den 26 ma j 1954
av stadsarkitekt en Drott Gyllenberg
J

§ l

STADSPLANEOr.TRÄDETS ANVÄNDNING
Byggnadskvarter
Med B betecknat område får användas endast .ror bostadsändamål och där så prövas lämpligt för handels- och
hantverksändamål.
§ 2

]·:ARK 30M ICKE ELLER ENDAST DELVIS Fl.R BEBYGGAS
Il1om. L

lvied punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

Mom. 2. !vred kcrsprickning betecknad mark får b:obyggas endast
med mindre utbyggnader balkonger , burspråk eller dylikt.
§ 3

VÄNINGSANTAL

Å med III betecknat område får byggnad uppföras med
högst tre våningar. Dock må därutöver , ut an att den
f ör byggnaden t illåtna största höjden överskrides ,
vind inredas endast med utnyttjande av ordinarie gavelfasad för erhållande av fönster .
§

4

BYGGNADS HUJD

A med III beteckL ~.t område får bY':;LL, c'
till större hö j d än 10,6 meter .

::'c h

uppföras

§

5

T!~KLUTNnw

]1:1am . 1.

•

o

o

A med III betecknat omrade far tak givas en lutniLg
mot horisontalplanet av högst 30°.

rf,"om. 2. Å med korsprickning betec;;nat område får tak givas
en lutning mot horisont alplanet av högst 22 , 50.
Skara som ovan.
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det ankomma på byggherren och icke på det allmänna att ordna gården i området på det numera
för störr e bostadsområden vanliga sätt et.
(En f ör allmänheten och de i nom nuvar ande
kv. Kronofogden boende tillgänglig park har anl agts utmed Munkån norr om kvarteret).
Gångvägen som enligt gällande stadsplan finns
genom parkremsan söder om kv. Kronofogden anses
utan olägenhet kunna slopas.
Härlundagatan utgör tn. infart från Falköping,
men avses enligt av stadsfullmäktige antagen
trafikledsplan i det avseendet ersättas av Biskop
Bengtsgatan.
Det torde ankomma på byggnadsnämnden att tillse
att stängsel mot Härlundagatan och betryggande
anordningar vid öppningar däri anordnas, varför
ingen särskild bestämmelse om skyldighet att
anordna stängsel medtagits bland stadsplanebestämmelserna.
Bebyggelsen på Härlundagatans sydvästra sida är
~ enomgående avenkel beskaff enhet och tämligen
alderstigen och torde på längr e sikt böra bytas
ut mot en mera st adsmässig bebyggelse.
Den avsedda ändri ngen till trevåni ngsbebyggelse
inom nuvarande kr. Härads skrivaren få r således
anses vara ett l ed i en på längre sikt planerad
omdaning av det kringliggande områdets karaktär.
På -grund av områdets topografi med berg i dagen
och förhållandevis stora nivåskillnader samt
genom sin anslutning till hyreshusområden i norr
och öster kan trevåningshusen på ifråga~arande
område på ett fördelaktigt sätt inordnas i stadsbilden redan innan sanering av bebyggelsen sydväst om Härlundagatan sker.
Rätt till inredning av vindsgavlar ut an ökning av
byggnads höjd och med användande endast av normal
gavelfa sad har på numera vanligt sätt int agits
bland stadsplanebestäw~elserna.
I samråd med vägförvaltningen i länet har föreslagits ändrade gatuhöjder, som medföra en mindre
brant lutning av Jarlagatan mo t Härlundagatan.

s~~ m . 1954.
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den 2\?\~

19

s-''>

Sioc!:~iolm i f(nmm!!nP(atlomdepartemenfel

7'~
Dr-o-t-t -Gyl ie~Eerg/
stadsarkitekt

