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Reso lution .
Jämlikt 26 § 3 st . byggnadslagen den 30 juni 1947 fastställer
länsstyrelsen i Skaraborgs län hä rigenom ett av stadsfullmäktige
i Skara den 27 januari 1956 antaget fö r slag till ändr ad stadsplan
för kvarteret Prelaten i Skara, sådant förs l aget åskåd l iggjorts
å en av stadsarkitekten Drott Gyllenberg år 1955 upprättad karta

med därtill hörande beskrivning (Bil . A) och stadsplanebestämmelser (Bil. B) .
Förslaget berö r den 31 mars 1950 och den 14 februari 1951
fastställda stadsplaner.
Kartan skall förses med bevis om faststä l lelsen samt beskrivDingen och bestämmelserna

med bevis att desa=a tillhöra läns-

styre l sens beslut denna dag .
Kungörelse om fastställelsen skall, jämlikt

24 och 31 §§

bygfnadsstadgan den 30 juni 1947 , genom hyggnadsnämndens i staden
försorg, sil 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 be slut angående ändring
indelni ng m. m. , genom länsstyrelsens försorg avskr ifter
detta beslut ofördröjligen tillställas byggnadsstyrelsen samt
sarkitekten och överlantmätaren i länet, varjämte, så snart
ske kan, planen med därtill hörande beskrivning och bestämmelser
i bestyrkt kopia och avskrift genom länsstyrelsens försorg skall
Stämpe l
6:Gr ansknin gs a vg . 20 :Summa k r. 2 6:Byggnadsnä mnden i Skara .

tillställas byggnadsstyrelsen och länsarkitekten i länet.
I

~vgift

granskning

eN

till statsverket för av länsarkitekten verkställd
ärendet skall staden

erlägga tjugo kronor .

Jämlikt 150 § 3 st. byggnadslagen må klagan mot beslutet eJ
föras , Bevis , att beslutet på grund därav vunnit laga kraft, skall
åtecknas kartan.
Mariestad å landskansliet den 7 april 1956.
På länsstyrelsens vägnar :
Leo WOhlst ein
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över förslag till ändrad stadsplan för
kvarteret Prelaten
i Skara
upprättat den 21 november 1955
av stadsarkitekten Drott Gyllenberg

Gällande
stadsplan

Gällande stadsplan för kvarteren Prelaten, Munken och
Källan har fastställts av Kungl. Maj:t den 31 mars
1950 och ändring däri har fastställts av länsstyrelsen
den 14 februari 1951, berörande kv. Diakonen samt viss
gatumark och av länsstyrelsen den 25 september 1951,
berörande norra delen av kv. Munken.

Motivering

Den kommunala Stiftelsen Skarabostäder, som exploaterar
kvarteret Prelaten ha r anhållit om stadsplaneändringen
för att genom den ökade exploateringen i någon mån
kompensera den ofördelaktiga ekonomiska utveckling
som ä gt rum, sedan det etappvisa bebyggandet av kvarteret började år 1950.

Ändringen

Utmed Domprostegatan har före s lagits en tvåvåningsbyggnad med två trapphus.
På grund av den hlitillsvarande friytans storlek innebä r förändringen ingen väsentlig försä 'IJ ring av bostadsmiljön. Byggnaden kommer även i viss mån att tjänstgöra som vindskydd vilket visat sig erforderligt.
Vidare har de tidigar e huskropparnas vid byggnadsloven
j ämka de l ägen angivits åstadsplanekartan .

Formellt

Stadsplaneändringen medför en så förhållandevis ri nga
ökni ng av exploateringen inom kvarteret att den icke
torde beröra stadsplanens grunddrag och är därför
jämlikt 26 § sista stycket byggnadslagen av det slag,
som må antagas av byggnadsnämnden och fastställas av
länsstyrelsen.
Skara som ovan.

Tillhör länsstyr elsens i Skaraborgs
län beslut den 7. a pril 956 ; betygar
på J~nf4! ns vägnar :
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STADSPLANEBESTÄMMELSER
tillhörande förslag till ändrad stadsplan för
kvarteret Prelaten
i Skara
upprättat den 21 november 1955
av stadsarkitekten Drott Gyllenberg
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Gällande stadsplanebestämmelser för kvarteret, fastställda
av Kungl. Maj:t den 31 mars 1950 skola fortfarande gälla.
Skara som ovan.
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Tillhör länsstyr elsens i Skaraborgs län beslu t den
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