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Tl11h~r 6yggnadsnamndens beslut
den 7/11 lQ55 ~ 278

Karl Sernstr'\m

G~nom lH~a

kraftvunnet beslut den

13 fehruari 1956 faststlHlde llI.ns-

styrelsen 1 Skaraborgs län å denna
kar ta AskAdliv,gjord ändring 1 stadsplan ; betygar
På tjänstens vägnar:
Nils Karlberg
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Utdrog ur stadsplan över Skara stod
(ostställd den 30 april 192G med förslog till
ändring berörande kvarteren Vallmon,
Pionen m. fl.
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Resolution.
Jämlikt 26 § 3 st. byggnadslagen den 30 juni 1947 fasts t äller länsstyrelsen i Skaraborgs län härigenom ett av byggnadsnämnden i Skara den 7 november 1955, med stöd av stadsfullmäktiges
i staden den 17 juni 1949 lämnade bemyndigande, antaget förslag
till ändring av stadsplanen för kvarteren Vallmon, Pionen m.fl.
i Skara, sådant förslaget åskådliggjorts å en av stadsingenjören
Axel Bergschöld år 1955 upprättad karta med dFirtUl hörande b8skrivning (Bil.A).
Förslaget berör den 30 april 1926 och 13 december 1946
fastställda stadsplaner.
Kartan skall förses med bevis om fastställelsen och beskrivning en med beviS, att densamma tillhör länsstyrelsens beslut denna dag.
Kungörelse om fastställelsen skall, jämlikt 24 och 31 §§
:

byggnadsstadgan den 30 juni 1947, genom byggnadsnämndens i staden försorg, så snart ske kan, införas i den eller de tidningar
i vilka kommunala meddelanden 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 1947 (nr 921) om expediering av beslut angående ändring
i rikets indelning m.m., genom länsstyrelsens försorg avskrifter
detta beslut ofördröjligen tillställas byggnadsstyrelsen

samt

,+cill.iurkitekten i länet, varjämte, så snart ske kan, planen med
hörande beskrivning i bestyrkt kopia och avskrift genom
länsstyrelsens försorg skall tillställas byggnadsstyrelsen samt
länsarkitekten i länet.
Stämpel
Granskn.ayg.
SUl1l1Ila kr.

6:20:26:-

Byggnadsnämnden i Skara.

I avgift till statsverket för av länsarkitekten verkställd
granskning av är ende t ska ll staden erlägga tjugo kronor o
J ämlikt 150 § 3 st . byggnadslagen må klagan mot beslutet
ej föras , o ch skall bevis, att beslutet på grund därav vunnit
l aga kraft, åteclmas ka rta nQ
~Mariestad

å land skansliet den 13 februari 1956.
på länsstyrels ens vägnar :
I
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Förslag till ändring av
berörande kvarteren Vallmon, Pionen m.fl.
SKARABORGS LÄNS
L ANDSKANSLI

upprättat den 11 oktober 1955 av

3 ODEC 1955

Axel Bergschöld
Stadsingenjör
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Beskrivning.
"

•
"

För omrädet gäller av Kungl . Maj:t den 30 april 1926
fastställd stadsplan.
Ändringsförslaget har uppgjorts efter byggnadsnämndens
beslut den

3 oktober 1955, § 244, och innebär ändring av gatu-

höjderna dels sä att stadsplanen bringas i överensstämmelse
med befintliga förhällanden, dels att ändring sker i nära
anslutning till av Byggnadskontoret gjord gramställning angäende gatuhöjder i Parkgatan.
Karstorpsgatan utmed kvarteret Vallmon samt Carlmarksgatan utmed tomten nr 8 äro redan utlagda i enlighet med

•

förslagets höjder. Den förutvarande höjden (111,2), avsedd

,

att ändras till 110,2, förefaller hava tillkommit genom fel-

c

I

skrivning.
Avvikelsen frän Byggnadskontorets förslag utgÖr högst
0,1 m.
Ingen ändring a V stadsplanebestämmelserna föresläs.
Icke heller innebär förslaget någon ändring i plan, Vissa
hörnavskärningar skulle dock varit önskvärda.
Ändringsförslaget synes vara av den art,
i 3:dje stycket, 26

§,

som omnämnes

Byggnadslagen, och som stadsfullmäktige

den 17 juni 1S49, § 82, bemyndigat byggnadsnämnden att antaga.
Skara den 11 oktober 1955.

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs
län beslut den 13 februari 1956; betygar
På hJ~~t~ vägnar:
IV,
~c-.~
~
lberg
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Axel Ber schöld
Stadsingenjör

