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Tillhör byggnadsnämndGn~ i Skara
beslut den IZ.1:>' .19 51 ,§ 310.
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BESlOOVi'JlNG
över förslag till jämkning
av stadsplan för del av kvarteret

_

--~

HtJHKEj,)

i Skara.

uppr ättat den 24 september 1957
av s~adsarkitekten Drott Gyllenberg.

Gällande
stadsplan

Kvarteret Munken i ngår i område för vilket stadsplan fastställts
av Kungl. l:ia.j:t den 31 mars 1950.
För kvarterets norra del har ändring av stadsplanen f astställts
av länsstyrel sen den 25 september 1951.

Omfattning

Förslaget 'omfattar nuvarande t omterna numris 9 och 21 vilka är avsedda för r adhusbebyggelse .

Ändr ingen

Enligt gäll ande stadsplan skulle r adhusområdet endast få uppdelas
i två tomter.
Ändringen avser att mö jliggöra en sådan ul: pdelning att varje radhusdel (parcell) ko~~er att l igga på egen tomt, varrår ovanberörda
stadsplanebestämmelse slopats.
För att nuVarande tomten nr 21 skall kunna uppdelas i fem stycken
separata t omter i anslutni ng till proj ekterad bebyggelse , utan att
de olika t omtägarna skall behöva t aga väg över varandras tomter, utlägges den för tillfartsväg avsedda marken i stadsplanen till en
särskild tomt , avsedd endast rår kommuni kationsändamål varmed även
förstås f r amdr agande av underjor di ska ledningar till angränsande r adhustomter.
Därigenom kOll:mer samtliga r adhustomter, som gränsar till kommunikationstomten att via densamma få tillgång till gata.
Ägarna av r espekti ve tomter utmed kommunikationstomten avses i ngå
med ideella andelar som ägare av kommunikationstomten.
Utsträckningen av för bebyggrolde avsedd mark har justerats t ill
överensst~~else med projekt erad bebyggelse .
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STADS"'LAiJEOiiRI,DETS AiN AHDNING
Byggnadskvarter.
Hed B betecknat område f år använda s endast f"cir bostadsändamål.

S2.

I1ARK SOH ICKE FÅR BEBYGGAS.
Ned punktprickning betecknad mark f år icke bebyggas.

§3.

slltsKILDA FÖRESKRH'TER ANGÅENDE OHRÅDEN ~'ÖR LEDi'lI NGAR OCH FÖR KOH,IUNIKATION

Hed k betecknad kvo.rtersmark skall utgöra tomt SOlD endast får användas för
ledninear och Itommunikation till utmed ifrågavarande tomt belägna radhus tomter.
~ 4.

BYGGHADSSÄTT
Hed r bet ecknat område f år bebyggas endast med euf amiljs radhus eller kedjehus.

§5.

VÅiJIHGSANTAL

L.mcm. Å med I eller II betecknat område rår byggnad uppf"ciras med respektive
högst ~n och två våningar.
2mQm. A med v betecknat omr iide får utöver angivet våning santal vind i nredas.

§6.
BYGG IlADS HÖJD
Å med Iv eller II betecIDlat område rår byggnad icke uppföras till större höjd
än respektive 5,6 och 7,0 meter.

§7.
TAKL\JTNI ,'G
• med I v betecknat omrade
•
• trutet icke givas större lutning mot
l mom. A
f ar
horisontalplanet än 45 0.
2 mom. A med II beteclu,at område f år taket icke givas större lutning mot horisontalplanet än 300.
Skara som ovan

Tillhör länsstyrelsens i Skaraborgs län
beslut den 7 mars 1958; betygar
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BYGGNADSNÄMNDEN .
Ink. dana 1.3 195" N:o 1..1

LÄNSSTYRELSEN
SKARABORGS LÄN
LANDSKANSLIET

IIIGl 11 58
Resolution.
Jämlikt 26 § 3 st. byggnadslagen den 30 juni 1947 fastställer
länsstyrelsen härigenom ett av byggnadsnämnden i Skara, med stöd
av stadsfullmäktiges i staden den 17 juni 1949 lämnade bemyndigande, den 12 december 1957 antaget förslag till jämkning av stadsplan för del av kvarteret Munken i Skara, sådant förslaget åskådligg jorts å en av stadsarkitekten Drott Gyllenberg år 1957 upprättaa karta med därtill hörande beskrivning (Bil. A) och stadsplanebestämmelser (Bil. B).
Förslaget berör den 31 mars 1950 och den 25 september 1951
fastställda stadsplaner.
Kartan skall förses med bevis om fastställelsen sa mt beskrivning en och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra
länsstyrelsens beslut denna dag .
Kungörelse om fastställelsen skall genom byggnadsnämndens i
staden försorg, så snart ske kan, införas i den eller de tidningar ,
i vilka kommunala meddelanden för staden intagas.
Jämlikt 150 § 3 st . byggnadslagen må klagan mot beslutet ej
f öras. Bevis, att detsamma på grund därav vunnit laga kraft, skall
åtecknas kartan.
,

Mariestad å landskansliet den 7 mars 1958.
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Stämpel Sex kronor.
Byggnadsnämnden i Skara.

