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R e s o l u t i o n.
IIIGl 37 51;Jämlikt 26 § 3 st. byggnads l agen den 30 juni 191;-7 fast stä ller länsstyrelsen i Skarabo r gs län hä ri genom ett av stads fullmäkti ge i Skara den 10 decembe r 1951;- antaget förslag till
ändrad stadsplan för kvarteren Korpen och Gladan i Skara j sådant
fö.r slaget åskådliggjo r ts å en av stadsa r kitekten Drott Gyllenberg
år 1951;- upprättad karta med dä rti l l hörande beskrivning (Bil .A )
ocb stadsplanebestämmelser (Bil.B ) .
Förslaget berör den 30 april 1926, den 3 maj 191;-6 och den
27 februari 19 52 fastställda st ads planer.
Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt beskrivningen och bestämmelserna med bevis, att desamma tillhöra länsstyr elsens beslut denna dag .
Kungörelse om fastställ elsen skall, jämlikt 21;- och 31 §§
byggnadsstadgan den 30 juni 1947, genom byggnadsnämndens i staden
.'

förs org, så snart ske kan, införas i den eller de tidningar, i
vilka kommunala medde lan den för staden intagas .
Därjämte skall, jämlikt Kungl . kungörelsen den 5 mars 1954
(nr 88) angående ändrad lydelse av 2 och 3 §§ kungörelsen den 21
november 191;-7 (nr 921) om expedierin g av bes lut angående ändring
i rikets indelning m. m., genom län sstyrels ens försorg avskrifter
av detta beslut oförd röjli gen tillställas byggnad ss tyrels en samt
länsarkit ekten i länet, varjämte, så snart ske kan, pl anen med
därtill hörande beskrivning och bestämmelser i bestyrkt kopia och
avskrift genom länsstyrelsens försorg skall tillställas byggnads styrel sen samt lånsarkitekten i länet.
l

avgift till statsverket för av länsa rkitekten verkstä l ld

granskning av ärendet skall staden erlägga tjugo kronor.
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över förslag till ändrad
stadsplan för kvarteren
Korpen och Gladan
i Skara
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Gällande
stadsplan

Gällande stadsplan har fastställts av Kungl. Maj :t den
30 april 1926 och jämkning däri av länsstyrelsen den
27 februari 1952 (Korpen och Vipan).

'

Motivering

Länsstyrelsen har krävt att den väster om tomterna inom
kvarteret Korpen belägna markremsan uteslutes ur stadsplan enär den icke kan indelas till tomter .

Utformning

Ifrågavarande markremsa inom kvarteren Korpen och Gl adan
har föresl agits utgå ur stadsplam .
I samband därmed har gällande stadsplanebestämmelser för
kvarteren (F i 1926 års stadsplan) omformulerats i enlighet med Kungl . Byggnadsstyrelsens anvisningar.

,

På begäran av ägaren av st adsäga 313 inom kvarteret
Korpen har därvid med anledning av Kungl. Bostadsstyrelsens uttalade obenägenhet att medgiva lån för renodlade
tvåvåningshus, intagits rätt att utan utökning av byggnadens höjd inreda lägenheter å vinden med utnyttjande
av endast ordinarie gavelfasader för erhållande av
fönster.

'

Skara den 20 september 1954.

IDrott Gyll enbergl
stadsarkitekt

Tillägg till beskrivningen.
Med anledning av Byggnadsnämndens beslut den 6 december
1954 har å stadsplanekartan de angivna höjderna ändrats
enligt följande:
västra höjden å Dalhemsgatan från 108,9 till 109,5
från 111 , 9 ti l l 112 ,4
västra höjden å Fr ejgatan
västra höjden å Hindsbogatan f r ån 111,1 till 111 , 3
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STADSPLANEBESTÄ~W!ELSER

tillhörande
försiag till ändrad
stad s plan för kvarteren
Korpen och Gladan
upprättat den 20 september 1954
j

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg
§ 1.

.,

STADSFLANEOMRÄDETS ANVÄNDNING
Mom.l. Byggnadskvarter.
J

Med F betecknat område får användas endast för bostadsändamål.
§ 2.

MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
§

3.

BYGGNADSSÄTT

.,

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som
uppföras fristående •
§ 4.

DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS
Av t omt som omfattar med F betecknat område f år högst
en femtedel bebyggas .
§

5.

VÄNINGSANTAL

Å me d II betecknat omr åde får byggnad uppföras med högst
två våningar .
Dock må dä rutöver utan att den för byggnaden tillåtna
stprsta hö j den överskrides vind inredas endast med utnytt j ande av normalt förekommande gavelfasad för erhållande a v fönster.

§

6.

BYGGNADS HÖJD
Å med II betecknat område får byggnad icke uppföras till
större höjd än 7,6 meter.
§ 7.

TAKLUTNING
Tak får giva s en lutning mot horisontalplanet av
högst 30 •
Skara som ovan.
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IDrott Gyllenbergj . t
stadsarkitekt

Tillhör länsstyrelsens i fkaraborgs län beslut den
1955; betygar
..
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J ämlikt 150 § 3 st. byggnadslagen må klagan mot beslutet om
fastställelse av försl aget till änd r ad st adsplan ej föras , och
skall bevis, a t t beslutet på grund där av vunnit laga kraft , åteck.Jl. aS kartan.

~.

Ma ri estad å l andskans li e t den 25 ma j 1955.
på län sstyr elsens vägnar:
Le'J W')h 1. stetn
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