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Genom laga krattvunne~ beelu~ den 17 oktober
1963 fastställde länsstyrelsen i Skaraborgs
län å denna karta åskådliggjord jämkn1ng av
stadsplan, betygar
På tjänstens vägnar:
Nils Karlberg
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STA DSING ENJORSKO NTORET

BESKRIVNING
över förslag till jämkning av stadsplanen för
kvarteren KLOCKAREN, PUMPEN och HJORTEN
i Skara
upprättat den 2 maj 1963 av
stadsingenjör Göte Wir~n

Läge och
omfattning

Det av ändringsförslaget berörda området omfattar
i huvudsak kvarteren Klockaren och Pumpen, del
av parkområdet Sågarehagen samt del av kvarteret
Hjorten.

Gällande
stadsplaner

För området gäller av Kungl . Maj :t den 30 april
1926, den 9 oktober 1942 resp. den 11 februari
1955 och av länsstyrelsen den 5 juni 1962 fast ställda stadsplaner.

Motivering

Jämkningen har tillkommit dels för att bringa
stadsplanen i överensstämmelse med befintliga
förhål l anden, de l s fö r att erhålla ytterligare
en egnahemstomt i kvarteret Hjor ten.

Ändringen

Kvarteret Klockarens gränser justeras att sammanfal la med gällande fasti ghets gr änse r .
Kvarter et Pumpen ges en ny fo r m sammanfallande
med det område som för närvarande nyttjas fö r
avloppspumpstation.
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3TADSP1PJ:EOMRP.J)ETS ANVP.NDliING

Byggnadskvarter
a)

l/led A betecknat otrråde får användas endast för allmänt ändamål.

b)

Med B betecknat område får användas endast f ör bostadsändarr~l.
Byggnadsnämnden må dock medgiva inredning av garage och lokaler
fö r hantverk, som kan väntas icke medföra sanitär olägenhet för
närboende eller eljest störa trevnaden.

§ 2.
MARK SOl.1 ICKE FJ.R EEBYGGAS

l.led punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.

§ 3·
SÄRSKILDA F('RESKRIFTER ANGÄ.ElillE OURÅDEN F("R LEDNINGAR

Å med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar som hindra
framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

ej får anordnas ö."pnine som medgiver utfart eller a.'1l1an utgång mot gata
eller annan allmän plats .
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