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Resolution .
Jämlikt 26 § 3 st .

bY6gn~dslagen

den 30 juni 1947 fastställer

Uinsstyrelsen härigenom ett av stadsfullmäktige i Slwra den 15
november 1957 antaget förslag till jämkning av stadsplan för kvar teret Bunin i Skara, sådant förslaget åskådliggjorts ii en av stads arkitekten Drott Gyllenberg år 1957 upprätt2d karta med dtirtill
hörande beskrivning (Bil. A) och stadsplanobestämmelser (Bil. B) .
Iörslaget berör en den 3 maj 1946 fastställd stadsplan.
Kartan skall förses med bevis om f as ts tt.llelsen sm:lt beskriv ningen och stadsplanebestä=elserna med bevis att desamma tillhöra
länsstyrelsens beslut denna dag.
Xungörelse om fastställelsen skall genom by;;;;nadsnämndens i
staden försorg, su snart ske

I~an ,

införas i den eller de tidningetr ,

i vilka komrmnala meddelanden för staden int2gas.
Jämlikt 150 § 3 st. byggnadslagen m<': k12gan 1'1Ot beslutet ej
föras. Bevis, a tt detsamma på grund därav vunnit laga kraft, skall
å t ecknas kartan .
I12.riestad ii lands,:ansliet den 21 januari 1958.

: Sunne rho lm

stämpel Sex kronor.

Byggnadsnämnden i Skara.

BiL A.

BESKRIVNING
över
förslag till jämkning
av stadsplan för kvarteret
MUNIN
i Skllra
upprättat den

,0

mars 1957

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg.

Ann~

Gällande

Kvart er et Munin ingår i

stadsplan

fastställd av Kungl. Majlt den, maj 1946.

Motivering

I samband med genomförandet av utav stadsfullmäktige

stadsplan för S: t

Äng,

antagen trafikledsplan för Skara kommer utmed sÖdra,
gränsen av kvarteret Munin inte mindre än sju stycken
gator att mötas.
Uppgjorda förslag till arbetsplaner visar att denna
trafikplats icke kan utformas utan att ta i

anspråk

en del av den obebyggda marken i södra delen av kvart eret Munin.
Utformning

De tre obebyggda tomterna i

södra de l en av kvarteret

Munin vilka är i stad ens ägo föreslås att utgå . ur kvarteret och utgöra allmän plats: gata, torg, för att
man därigenom skall få fri händer att utforma trafikplatsen på det trafiktekniskt lämpligaste

säj~et.

Den mark som blir över disponers lämpligen för parkering
Beteckningar å stadsplanekartan samt stadsplanebestämmelserna ha ställts i

överensstämmelse med av Kungl.

Byggnadsstyrelsen utfärdade anvisningar, utan att därmed avses någon ändring i

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs
l ä n beslut de n 21 januari 19J8; betygar
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Bil. B .

STADSPLANEBEST1MMELSER
tillhörande
förslag till jämkning
av stad sp1an för kvart eret

MUNIN
i Skara
upprättat den 30 mars 1957
av stadsarkitekten Drott Gyllenberg

§1
STADSPLANEOMRÄDETS ANVÄNDNING
Byggnad skvart er.
Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål.

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

§3
BYGGNADSSÄTT
Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras
fristående.

§4
DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS
Av tomt, som omfattar med F betecknat område får högst en fjärdedel
bebyggas.

§5
VÅ NINGSAlTTAL

Å med II betecknat område får byggnad uppföras med högst två våning.
ar.
§6

BYGGNADS HÖJll

Å med II betecknat område får byggnad icke uppföras till större
höjd än 7,6 meter.

§7
TAKLUTNING

°

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 •
Skara som eu<-an

?/;t;ii~d~~L

Tillhör län ostyrelsens i Ska r aborgs
l än bes lut den 21 j a nuari 1958 ; betygar
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