Tillhör byggnadsnämnåens i Skara beslut
d~n 2 mars 1964, § 138.
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Genom laga krattvunnet beslut den 8 juli
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Reso lution.
Med stöd av 26 § 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 2 mars 1964 antaget förslag till jämkning av stadspl ane n för
kvarteret Sälgen i Skara , sådant förslaget åskådliggjo rts å en av
stadsingenjören Göte

Wir~n

år 196 4 upprättad karta med därtill hö-

rande beskrivning (Bil . A) och stadsplanebestämmelser (Bil. B) .
Kartan skall förses med bevi s om faststäl l e l sen samt beskrivningen och stadsplanebestämmelserna med bevis att desamma tillhöra
länsstyrelsens beslut denna dag .
J ämlikt 150 § 3 st. byggnadsl agen må klagan mot beslutet ej
föras.

Bevis, att detsamma på grund därav vunnit laga kraft, ska ll

åteckn as kartan .
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BESi.RIVlHi;G
över förslag till jämkning av stadsplanen för
Kvarteret SÄLGEN
i Skara
upprättat den 30 januari 1964 av
stadsingenjör Göte ';·Iiren .
Läge och
omfattnin;;

Det av b.ndringsfjrsla{;·et ber"rda området omfattar ,,-varteret
Sälger; .

Gällande
stauspla.ner

För omr"det .;äller av Kungl I(,aJ : t den 30 april 1926 resp
den 13 uecercber 1946 fastställda stadsrlaner .

:.. oti v.orir;g

JämknilliSen har tillkommit för att underbtta , dels utnyttj"r,det av kvarterets norra del för villabebyggelse, dels
uppdeluJldet av norra ""artersdelen i tillfredsställanue
vi Ila to;nteI" .

ltndrincren

[orra t;vartersgränsen vrides mot söder si< att den blir
vin!:elrL:~ t

mot kvarteret s östra Gräns ; en sLickgata mY1:nanue

i Kinnekullegatan utlägges , och frun säckgatans vändplan
fÖl'"slas ett "li!räde för allmänna underjvrdiska ledninGar .
Därjämte .föres las tillåtet våningsantal för den liorra o;;ebYbgda kvartersdelen säpJct fr~n två till en våninG, acn
har stadsplanebestiimmelserna utformats enliGt Kungl Byggnadsstyrelsens Ri.visningar.

stadsplanekartan föresla;'"11a gatunöjder ila angivits enligt
.från Skara stads byg!,'TlD.dskor:tor Emmcue hö j duppgi.f ter .
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BYf..:g'11aa.sn:::;'rnden lml dock meåbi. va. inredning av ga.rage och loi~alcr

för nantverk , SOJll kan väntas icke medföra sanitär oläg811het för
niirboel1ce eller eljest störa trevnaden .
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Ä Jlled u betecknad mark fa icke vidtagas anordnincar som hindra
framdragande eller underhåll av underjordiska allrnärma ledningar .

BYGGNADSS;"fT .
i"ed F betecknat område far bebyggas endast :ned lJUS som upföras
frist"ende .
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~,lorn .
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Av tomt som omfattar med F boteckr.at o01rade f"r högst er, fjärdedel
bebyggas .
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Å tomt som omfattar med F betecknat område fUr endast en huvudbyggnad
och ett uthus eller annan g",rdsoyggnad uppföras .
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utdrag ur protokoll, hållet vid
sammanträde med stadsfullmäktige i

Skara den

17 3un1 1949.

STAD SFUllMII KTlGE

§ ~.

I anlSfjbet mod
n tillstyrkt

ka

äSi.t.

n av byggn3dsnQonden 630rd och av drUtsolf'ramotlllln1~

bealäto

tad tl1l1l'!läktl!1J&:

ewntli6Q. 'bYOOno.d nämnden att tillsvidare antac

oMana

Ml'ill6&' av otad pl nen t6r Gt don. OOt:l JUolikt 2G § tredje

stycket byoonat\ la

n t1fl1e fast tällas av lllno tyrelsen.

UR rmTOIDJ..t.ET HÄ'l'1' U1'l>lWlET

Bilaga El
~

....1

1l~ Y

...... . .

'~~oP'~1

•
I

on

L.l ···· .. lJtdrag ur protokoll, hållet vi d
- - --samma nträde med stadsfu llmäktige i
13 och 17 december 1963.
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träden under år 1964 skul l e i nföras i Skara Ti dni ng - Va och Ny
UR PROTOKOLLET RÄTT UTDRAGET

/~ o dtNvJ(

"'~ Serns~
o

~

o

Tid . ~

