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Förs/ag fill jdmkning av stadsplanen för 

kvarteren KLOCKAREN} PUMPEN och HJOR TEN 

I Skara 

Uppröftaf den 2 mo.J 1963 

/ 

Wiren 
stadsingenjör 

Rev/dervd enlr'qt bt..jqqncds
nämndens beslut den 10 juni 
7963,- § 7 :3. 

~~/ 
p ,~---

BC TeCKNI NGAR Göte Wiren -

SiADSPLANCKARTA; 

A. Grönsbefeckninqar 

--- sfadsplaneqräns 
go Ilande områdes - och besfom melsegröns 
qollande områdes- och bestomr:nelsegröns, avsedd off utqå 

----- qatu- kvorters- och annan områdesgrans 
- ,----- bestommelseqrons 

------- ---------- -- qränslinjer ej avsedda att fasts lallas 

B. Ornrådesbefeckninqar 

ALLMÄN PLATS 

l I gata el ler torg 
~3ill park el ler plantering 

5YGGNAOSKVARTER 

~ område för bosfadsändamol, fristående hus 

~ område för bosfadsöndomål, frislående el ler kopplade hus 
~ omrCx::Je för al/mont ändamål 

C. Övriga beteckningar 

f:- : ::: -:: I mark som /cke får bebl.jgqas 
u mark fillqänqlig för underjordiska ledningar 

+ 000· 00 gällande qatuhöjd 
(. 000, 00) gällande gQ}uhöjd avsedd 01 f utaå 
+ 000.00 qatuhöjd 

/ , II antal vån ingar 

----.- särskild områdesqräns (anordnande av sfängsel) 

GRUlvDkARTA ; 

113 ·0 

-----------------~______2.~~ 

+ 
2 67 

huvud bl.jgqnad resp 
vatte n draq , bäck 

nivåkurvor 

uthus 

punkt i r utnöt 

fastiahetsbefecknlnaar 

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 

SKALA J: JOOO 

G, Lundberg 
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LÄNSSTYRELSEN 

SKARABORGS LÄN 

LANDSKANSLIET 

IIIGl 43 (, J . 

Hcsolution . 

läIlsstyrel d!~n 11~tr i~;enOI!l ett av bYG'511aJsnämlluen i ::Jkaro t JlIed stöd 

av ::itadsI'tlllllllikti(;es j ::; taut!I1 den 17 jUlli 1949 li..lnlnade beI:iYlluigande , 

den 10 juni 1963 ~HJtaget .rör~lag till jämkllin , av staublJL_ll:'CIJ Li.-jr 

l~varterc ll hlockaro l1 , P Lu,lpell och Hjorten i .";kar<..::.. , seldant [ör:::il~lGct 

.;::iamt t;euermcra revid0raJ. karta llled dL.:.rtill h0ri::.n'~;c Le~--:ikrlvI11nG 

(Bil. A) och .::s tadsp lanebestärmucl ser ( Dil . lJ) . 

Il r"bruari 1)C,'J , dell :2(, april 19 (,0 , uen 7 jllni 1'161 , uen 2: :feb-

hartu.Tl .i!,,-all i'(ir~c:3 lJled lJcvi..., om f'ast:it~ . ..t1121sell ;:,rll1;t bcskriv-

lii.rlcistyrcl:"'-:iOll::' beslut denna J;!u . 

Jtlrnlik t 150 §.J st . bY'.Jgnad5]:'. ~eu Hi,t },-la . ..:all mo t beslutet ej 

lörDS . Tlevi~ , att Lict~anu!la P;l LTUlld J~i.rav vunnit l"L:;<l kr art , ::3ka11 

fl t eckn l S k:Jrtan . 

~F ' t ' ~ /tsiarl8::; ad. u 

~~~«-a 
",::i"te.<,,: l",nCJ'I"J",o"l,--,,' '.:c(,,~ 'J::.' -"~{,,,r,-,o,,-,-n,,:,-' r=-i~~ , ~ r ,b '" r G J 

BYGG'nEid01l~illlllG\.:!n i .:jk".rD.. 



Tillhör byggnadsnämndens i Skara 
beslut den 10 1 63 , § 183. 

SKARA STAD 
Ex officio: -)I!!t1--'\---t" 

., .. 
J3 d , If. 

STADSING 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 

Gällande 
stadsplaner 

Motivering 

Ändringen 

Det av ändringsförslaget berörda området omfattar 

i huvudsak kvarteren Klockaren och Pumpen, del 
av parkområdet Sågarehagen samt del av kvarteret 
Hjorten. 

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. 

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

Kvarteret Klockarens gränser justeras att samman
fal la med gällande fasti ghetsgr änser . 
Kvarter et Pumpen ges en ny fo r m sammanfallande 
med det område som för närvarande nyttjas för 

avloppspumpstation. 
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SKARA STAD 

STAD SI NG ENJORSKONTORET 

tillhörande 

fördag till jämkning a'T stads))lanen för 

kvarteren KLOCKAREN, rL'MPEN och RJORTEN 

i Skara 

upprättat den 2 maj 1963 av 

stadsingenjcr Göte ;'lir~n 

., l 
~ . 

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 . 

Skara den 2 
/ 

stadsingenjör 

Rev. enligt byggnadsniimndens beslut 

> 

stadsingenjör 


