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BESKR I VNING
över

~örslag

av stadsplan

till jämkning
~ör

kvarteret

HAREN
i Skara
upprättat den 12 oktobe r 1956
av stadsarkitekten Drott Gyllenberg

Gällande

Kvarteret ingår i stadsplan

stadsplan

~e< stställd

~ör Sågarhagsområde~,

a v Kungl. Majlt den 9 oktober 1942.

I gällande stadsplan ingår Gällkvistbäcken jämte>
slänter i kvarteret, vilket ur olika synpunkt e r
få r anses mindre lämpligt.
I samband med ett stadsplaneförslag för et t

större

område, Eriksbergsområdet, vari k varteret ingår,
föreslogs att Gällkvistbäcken jämte slänter skulle
ingå i ett längre parkstråk.
Ifrågavarande stadsplan eförslag, som varit utställt
för sakägares gr ansknin g och som godtagits av vägförvaltningen i skrivelse den 27 maj 1955, vilar för
utrednin g om en fråga om gångtunnel under riksväg 6
vilken
Jämkningen

~råga

i varje fall icke berör kvarteret Haren ..

Förslaget till jämkning av stadsplanen för k varteret
Haren innebär att tomten nr l

i kvarteret Haren vil-

ken avses att av staden försäljas

~ör

omedelbart be-

byggande, minskas med den mark , som omfattar Gällkvistbäcken med slänter och därig enom bringes i över·
ensstämmelse med den avsedda stadsplanen för Eriksbergsområ det •
I avbidan på nämnda stadsplaneförslag g öres här ingen ändr i ng av gatuhöjder enligt gällande stadsplan.
Skara som ovan

~~~
~rott - Gyllenberg

Bil. B.
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Tillhör länsstyrelsens i
Ska rab o rgs län beslut den 6 april
1957; betygar
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STADSPLANEBESTÄMMllLSER
tillhörande
förslag till jämkning
av stadsplan för kvarteret

HAREN
:i Skara
upprättat den 12 oktober 1956
av stadsarkitekten Drott Gyllenberg

§l.
STADSPLANEOMRÅJI';ETS ANVÄNDNING
Byggnadskvart ex.
Med B betecknat område får användas endast för
bo st ad sändamå l •

§2.
MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS .
Med punktprickning beteckna1ll mark får icke bebyggas.

§3.
BYGGNADSSÄTT
Med F betecknat område får bebyg g as endast med hus
som uppföras fristående.

§4 .
DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGONADER
Å TOMT
Mom. l.

Av tomt

so~

omfattar med F betecknat område får högst

en femtedel bebyggas.
Mom . 2 .

Å to mt

som omfattar med F betecknat område får endast

en huvudbyggnad och e tt uthus eller annan gårdsbyggnad
uppföras.

VÅNINGSANTAL
Mom.l.

Å med I betecknat område får byggnad uppföras med
högst en vå ning .

Mom .2.

•

Å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal vind :inredas.

16
BYGGNA»S HÖJD

Å med I w betecknat område :får bygg nad ie,ke : upp_
:föras . till större höjd än 5,6 meter.

Tf.KLUTN rNG

Å med Iv betecknat område :får tak givaa. en lutning
mot horisont&lplanet av högst 45

0

Skara som ovan

Cdr4~
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:Dr-att Gyl.lenberg
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LÄNSSTYRELSEN

BYGGNADSNAMNDEN
Ink. den 17/ :y 19571\);0 13 O

SKARABORGS LÄN
LANDSKA1'ISLlET

IIIGl 3 57.
Resolution.
Jäml ikt 26 § 3 st . byggnadslagen den 30 juni 1947 faststä ll er
länsstyrelsen härigenom ett av byggnadsnämnden i Skara den 10 de cember 1956, med st öd av stadsfullmäktige s i staden den 17 juni

1949 lämnade bemyndigande, antage t f örslag till jämkning av stadsplanen för kvarteret Har en i Skara, sådant förslaget åskådliggjorts
å en av stadsarkit ekten Drott Gyllenberg år 1956 upprättad kQrta
med därt ill hörande beskrivning (Bil . A) och stads planebestämmelser (Bil, B).
Fö rslage t berör den 9 oktober 1942 och den 11 februari 1955
fastställda stadsp l aner .
Ka rt an skall förses med b evis om fastställe l sen samt beskrivningen och bestämme l serna med bevis att desamma tillhö ra länsstyr els e ns beslut denna dag.
Kung ör else om f as tställe lsen skall genom byggnadsnämndens i
s taden f ör sorg, så snart ske kan, införas i den elle r de tid ninga r,
i vi lka kommuna l a meddelanden för staden intagas.
I avgift till s tatsverk e t för av länsa r kitekten verks tälld
granskning av ärendet skall staden er lägga tjugo kronor .
J ä ml ikt 150 § 3 st . byggnadslagen må kl agan mot be s l utet ej
f ör as . Bevis, at t beslu t et på grund dä r av vunnit l aga kraft, skall
å t ecknas kartan .
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Mariestad å landskanslie t den 6 ap r il 1957.
På länsstyrels ens vägnar:
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Stämpe l
6
Granskn . avg . __~270~:~-___
Summa kr .
26 :nVl!f!nads nämn den i Skara.

