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BE S KRI VNI NG ,
över
FörslaG till ändrad stadsplan för kvarteret
BÅ GEN

m.fl.

i Ska ra
uppr ät t a d den 25 februa ri 1956 av
)

stadsarki t ekten Drott Gyllenberg

Gä llande
st ads plan

Ändringen

I Kun gl. I-la j :ts beslut den 23 april 1954

rörande fastställelse av ändrad stadsplan
för Gä 11kvistområdet ha r stadsplanebestämmelserna (b estämmelsegränserna) för
det med BS III å stadsp1anekartan betecknade kvarteret Bågen undantagits fr e,n faststä11 81se. Därj ämt e har i avbidan på ny
stadsplan nybyggnadsförbud jämlikt 36 ~
byggnadslagen meddelats, som dock icke skall
utgöra hinder för byggnadsnämnden att medgiva lov till byggnadsföretag i huvudsaklig
överens stämmelse med viss stadsplaneskiss.
Stadsplaneförslaget har upprättats i enlighet med nämnda stadsplaneskiss, varvid
dock viss jämkning av kvarterets gränser
och byggnadernas lägen företagits f ör att
bättre passa terrängen.
I

Området är avsett att exploatera s aven
ä gare. Marken äges av staden.
På begäran av drätselkammaren hur Jägarestigen slopats och kvarteren Jägaren och
Pilen söder därom lagts till kvarteret
Bågen för att ge bättre ekonomi åt projektet. I samband därmed har exploateringen
inom f.d. kvarteren Jägarfjln, Pilen och
LQpa'ren . höjts för att kompensera en grundförstärkn ingskostnad som bela star projektets markvärden.
I samba nd med utökningen av kvarteret Bågen
ha r sträckningen av Spejaregatan ändrat s.
Tlllhllr Knq1. Majmo b...lul

den l..l~ 19.t7
S!ockhollll i Kommunikationsdepartementet

Stadsplanen har gjorts el,astisk såtillVida,
att tillåten exploatering angivits, medan
huskropparnas l ägen endast illustrationsmässigt inritats åstadsplanekartan.

•

S T A D S P L A N E B E S T Ä MME L S E R
tillhörande förslag till ändring av
stadsplanen för kvarteret Bågen m.fl. i Skara
upprättat den 25 februari 1956 av
stadsarkitekten Drott Gyllenberg.
§ L
STADSPLANEO~ffiÅDETS ANVÄNDNING

Mom .l. Byggnadskvarter.
a ) Med B betecknat område får användas endast för ·. .
bostadsändamål och, där så prövas lämpligt för handels- och aantverksändamål.
b) Med G betecknat område får användas endast för garageändamål:
§ 2.

l'IARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
~

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
§

3.

SÄRSKILDA FÖRESKRI FTER ANGÅENDE QIJfRÅDEN roR LEDNI NGAR
.

'

.

'

Å med u betecknad mark få icke vidta~as anordningar
som hindra f pc>.mdragande eller underhall av underjordiska allmänna ledningar.
§ 4.

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

5.

DEL AV TOJViT SOM FP.R BEBYGGAS
Mom .l. Av tomt s om omfattar med F betecknat om råde f år högst
en fjärdedel bebyggas.
Mom .2. Inom med kvadratmetert a l betecknat kvarter f å r uppföras byggnad er med högst den våning syta kvadratmeter: talet ange r.

§ 6.

VÅNI NGSANTAL
}~om.l. Å med II betec knat område får byggnad uppföras med

högst två våningar.
Mom.2. 1 Å med III betecknat område får byggnad uppföras
med högst tre våningar. Doc k må därutöver utan
att den för byggnaden t ill åt na stö rsta hö jden
överskridas vind inredas endast med ut nyttjand e
av den ordinari e gavelfasaden f ör erhållande a v
f önster.
J'.10m .3. Å med G beteckna t område får byggnad uppfö r as med
hög st en våning.
§

7.

BYGGNADS HÖ JD
llIiom .l. ', Å med II eller ' III betecknat omr åd,e få r byggnad
icke uppföras -till större höjd än \r espektive
7 , 6 och, 10 , 6 met~r.
Mom.2. Å med G betecknat omr åde får byggnad icke upp föra Ei till s t örre hö jd än 3 , o meter •.
§ 8.

TAKLUT NING
Tak får givas en lutning mot horisontalplanet
\ av högst 30 0 •
§

9.

ANTAL LÄGENHETER
Å tomt inom med F jämte arabisk siffr", betecknat område får b~ggnad icke i nrymma flera
bostadslägenheter än siffran angiver.
Skara som ovan.
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IDrott Gyllenbergl
stadsarkit ekt

TllJhllt Killl!!1. Ma.lrts beslut

den
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