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ll.esolut ion.
Med stöd av 26 § byggnads lagen fastställer länsstyrelsen ett
av stadsfullmäktige i Skara den 9 december 1966 antaget förslag till
ändring av stadsplanen för kvarteren Boken och Enen i Skara. Förslaget har angivits å en av stadsingenjören Göte Wiren år 1966 upprättad karta med tillhörande stadsplanebestäillL1elser ( Bil . A. ). Plan
förslage t är åtföljt av beskrivning ( Bil. B. ).
Kartan skall förses med bevis om fastställelsen samt stadspl ane
bestämmelserna och beskrivningen med bevis att de tillhör länsstyrelsens beslut denna dag.
Jämlikt 150 § tredje stycket byggnadslagen må klagan ej föras
mot detta beslut. Bevis , att detta på grund härav vunnit laga kraft,
ska~l åtecknas kartan.
~Mariestad i landskansliet den 9 mars 1967.

B. FaI'lenius

Utan avgift .

Byggnadsnämnden.

Tillhör stadsfull mäktiges i Skar a
beslut den 9 december 1966 , § 1 75 .
LX officio :
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SKARA STAD
STADSI NGENJORSKONTORET

STADSPLANEBESTÄMMELSER
tillhörande
förslag till ändring av stadsplanen för
kvarteren BOKEN och ENEN
i Skara
upprättat den l april 1966 av
stadsingenjör Göte Wiren.
§

1.,

STADSPLANEOMRADETS ANVÄNllUNG

Byggnadskvarter
Med B betecknat anråde får användas endast för bostadsändamålo Byggnadsniimnden må dock rredgiva inredning av garage och lokaler för hantverk, san
kan väntas icke rredföra sanitär ol~genhet för ~oende eller eljest störa
trevnaden.
§

2.

MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad maxi< får icke bebyggas.
§

3.

SÄRSKILDA FöRESKRIITER ANGAENDE OMRADEN FöR LEDNINGAR

A rred u betecknad maxi< får icke vidtagas anordningar san hindrar framdragande eller underhåll av underjordiska a.J.lnBnna ledningar.
§ If.

BYGGNADSSÄTT

Med ö betecknat anråde får bebyggas endast med hus san uppföras fristående.
§

5.

DEL AV TOMT SOM FAR BEBYGGAS

Av tant san =fattar med ö betecknat område får högst en f j Eirdedel bebyggas.
§

6.

VANINGSANTAL

A med II betecknat anråde får byggnad uppföras med högst två våningar.
§

7.

BYGGNADS HöJD

A med II betecknat anråde får byggnad icke uppföras till större höjd än
7.6 meter.
Tillhör Idnsstyrclsens i Skaraborgs län
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beslut den 9 december 1966 , § 175 .
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SKARA STAD
STADSI NG ENJORSKONTORET

BESKRIVNING
över förslag till &ldring av
stadsplanen för
kvarteren BOKEN och ENEN
i Skara,
uppr&ttat den l april 1966
av stadsingenjör Göte Wiren.

Qnfattning.
Ändringsförslaget =fattar kvarteren Boken och Enen.
Gällande stadsplaner.
För kvarteren Boken och Enen j!lmte angr&nsande kvarteret Poppeln
av Kungl. Maj:t den 19 november 1937 fastställd stadsplan;
dock har länsstyrelsen den 12 mars 1953 fastställt &ldringsförslag
för nerTa delen av kvarteret Enen. För anrådet väster an Kinnekullegatan och för kvarteren Lönnen, Apeln och Vågen gäller av
Kungl. Maj:t den 30 april 1926 fastst~ld stadsplan medan länsstyrelsen den 8 juli 1964 fastställt &ldringsförslag för kvarteret
Sälgen.
g~ler

Motivering.
Ändringsförslaget har uppgjorts för att minska antalet gatuanslutningar till den starkt trafikerade Malmgatan.
Ändringar.
Engelbrektsgatan föreslås slopad i sin nordligaste del, varvid
kvarteren Enen och Boken kanII'eI' att bilda ett kvarter. I höjd med
tanten nr 2 i kvarteret Enen utfornJas Engelbrektsgatan med en
v&ldplats. Förslag till gatuhöjder har l!lmnats av byggnadskontoret.
Stadsplanebestämnelserna har moderniserats och utformats i enlighet
med Kungl. Byggnadsstyrelsens anvisningar.
Tillhör limS.9;" ;'l'hcns i Skaraborgs län
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