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BESKRIVN;ING
över förslag till ändrad och ut vidgad stadsplan fö r
TEGLAGÄRDET m. m.
i Skara
upprät ta t de n 15 s ept ember 1956
av stadsarkitekt en Drott Gyllenberg .

Gällande
sta.dsplan

Området intår delvis i stads plan fö r Skara
s tad fastställd a v Kungl. Maj:t den 30 ap ril
.1926 och gränsar i öster till stadsplan fö r
ny infart i öster , f astställd av Kungl. Maj :t
den 20 mar s 1953 och i söder till f örslag
t ill ändrad st adsplan fö r kvarteren Stjärnan
och Orion , vilket fö r närvarande undergår
fastställelseprövning .
Enligt gäll ande st adsplan är Teglagärdet och
Vi ktoriaparken avsett för i drot tsändamål. Sta den
avs er dock lösa sin idro t tspl atsfråga på annat
håll.
För Vi kt oriapar kens öst ligaste del saknas tidigare
stadsplan.

Omfattni ng

Stadsplaneförslaget omfattar Teglagärdet och
Viktoriapa rke n samt angränsande gat or.

Motivering

I samband med den pågående skolreformen har
särskild utredning föret agits för att utröna
f olkskolans framtida utrymmesbehov och ut ve cklingsmöj~ighete r.

Nämnda utredning har visat på ett behov av ett
område av fyra ~ fe m hektar för den skolbebyg~else , som kan f örutses under den närmaste
40- a rsperioden .
på sin nuvarande tomt i kvarteret Mars saknar
skola~ nästan helt utveckling smöjlie heter, men
måste ·räkna med att avsevärd t id ännu ny.ttja
den nu närma r e femtioåriga skolbyggnaden där.
Därav f öljer, att skolans nya område med hänsyn
till läge för barnbespisning etcetera måste
ligga ganska nära den nuvarande skoltomten i
kvarteret Mars.

Teglagärdet om cirka 7 hektar , som skiljes från
kvarteret Mars endast av parken Botan, fyller
väl detta krav och är dessutom det enda så
centralt . i staden belägna området av tillräcklig storlek , varför stadsfullmäktige beslut at
att dess södra del skall ställas till förfo&a~de
för skoländamål.
Även Skaras nya ålderdomshem är planerat att
placeras på Teglagärdet i vinkeln . mellan Botan
och Viktoria parken , varigenom ålderdomshemmet
del s får ett förhållandevis centralt läge i
staden , dels kunnat givas en koncentrerad
pl anlösning och dels icke kräver egna parkanläggningar.
Behov av ett eller två skolhem torde också
f öreligga och skulle då placeras på Teglagärdets norra del öster om det nya ålderdomshemmet. lven möjligheten att placera ett pensionärshem där har diskuterats.
Byggnaderna ha icke fixwrats till storlek och
läge å stadsplanekartan. enär områdets exploatering
torde komma att ske f örhållandevis långsamt
och man vill tillförsäkra särskilt skolan största
möjliga frihet att elastiskt kunna ansluta den
blivande bebyggelsen till de behov som framtida
utredningar kan komma att visa •
. I stället åtföljes stadsplanekartan av illustrationsplan för bebyggelsen , avsedd att i stora
drag följas beträffande byggnadskropparnas
gruppering i terrängen.

L

Ehuru sannolikt inga av skolbyggnaderna torde
komma att uppföras högre än två våningar har inom
hela området angivits rätt till trevåningsbe.byggelse, för att stadsplanen även därvidlag
skall medgiva största möjli ga frihe t.
Gator inom det för a llmänt ändamål avsedd området
har icke ansetts erforderliga.
Det har ansetts lämpli gt att i ·samband med planeringen av Teglagärdet för bebyggelse i stadsplan
fastlägga användningen som park av Viktoriaparken
med ,dess i slutet av l800-talet anlagda, konstgjorda
sjöar.
Skara som ovan.
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STADSPLANEBESTÄr,;r\'iELSER

tillhörande
förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för
TEGLAGÄRDET m.m.

i Skara ,
upprättat de n 15 september 1956
a v stadsar kit ekten Drott Gyllenberg .
§ l
STADSPLM:E01.iRÄDETS ANVJ~l-;DfarW

r'iom . 1. Byggnadskva rter
Med A betecknat område f år användas endast för allmänt ändamål .
lJiom . 2 . Special owråden

a l Med T j b€t e cknat område får anvanaas endast för järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål.
bl Med V betecknat område skall utgöra vat tenområde som
icke får utfyllas eller överbyggas .
§ 2
EARK SOM ICKE FÅR EEBYGGAS

rJied punkt prickning betecknad mark får i cke bebyggas .
§ 3
SÄRSKILDA F~' RESKRIFTER ANGÅENDE Of.iRÅDEN FÖR ALLIJ'U\N
TRAFIK
]'~ed

z betecknad del av järnvägsområde skall hållas
tillgängli[ fö r al lmän gatut rafik.

Ål' l
Et ecknat område få r byg::::nad uppföras med högst
tre våningar.
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§

5

.

BYGGHAJS ,,( jD

Å ffi8 d III betecknat område får bYEgnad icke
uprföns ti ll

stör~~e

hö jd bi n 10 , 6 meter.
§ 6

TAKLUTIHHG

Tak får 8ivas en lutning mo t hori sontalplanet
av högst 30°.
§

7

AECl1.DiJAlmE AV STÄNGSEL I VISST ?ALL

I kvarter s - eller a nnan områdes&Tclns som betec knats med stre cknad linje s kall med hänsyn
till t rafiksäkerheten fastighet förses med
stängsel , vari e j får anordnas öppning som
medgiver utfa rt eller annan utgång mot gata
e ll er allmän plats .
Skara som ovan.
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