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Byggnadsnämnden

Dnr •••.••!iJ.9.. /.k ;i........ .

Järnvägsgatan
532 00 SI(ARA

Ändring av stadspl anen för

14

sydv~stra

delen av kvarte re t Gl a da!

i Skara

l.ied stöd av 26 § byggnads lagen fastställel' länsstyni sen ett
av byggnadsnämnden 3. 2.1 969 antaget förslag till änd~ing av
stadsplanen för sydvästra delen av kvarteret Gl adan i Skara .
FörslaGet har anbivits på en av stadsinGen jören Göte Nir c n
år 1968 upprättad karta ned tillhörande stadsplanebestämmelser . PlanförslaGet är iltföljt av beskrivning .
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Kartan slmll förses mecl bevi s om fastställelsen sant stadsplanebestämmelserna och besk r ivninc;en ned bevis om läns s tyrel sens beslut .
J~mlil(t 1 50

§ tredje s t ycket bygGnadslagen fur talan ej f öras
not detta beslut. Bevis att detta vunnit lae;a kraft skall
tec :nas pu lcartan . /
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vägnar

Åke Paulsson
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Tillhör bvrrnaclsnamndens i Skara
beslut den 3 fe br
196 , § 29 .
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BESKRIVNING
över förslag t ill ändring av
stadsplanen för sydvästra delen
av kvarteret Gladan i Skara.
upprättat den Il november 1968
av stadsingenjör Göte Wiren .
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Omfattning
Förslaget omfattar södra delen av kvarteret Gladan.
Gällande stadspl an
För västra delen av kvarteret gäller av länsstyrelsen den 28 november 196 4 fastst ä lld stadsplan.
För östra delen av kvarteret gäller av länsstyrelsen den 12 j uli 1962 fastställd
stadspl an .
För anrådet söder an kvarteret gäller av länsstyrelsen den 28 juni 1966 fastställd
stadsplan.
Motivering
Förslaget har tillkommit efter önskemål från drätselkammaren som anser att grönanrådet i kvarteret s sydvästra del icke har någon funktion då det inte kan utnyttjas för något praktiskt ändamål , utan endast kostar pengar att underhålla.
Dessutom är gränanrådet icke alls välbe 12~ intill två gator. Genom att l ägga ut
grönområdet som kvartersmark för enfamiljshus får staden ytterligare en välbel ägen t omt.
Förslaget
Förslaget innebär att intill kvarteret Gladans sydvästra del beläget grönområde
utlägges som kvartersmark för enfamiljshus . Vid sydvästra kvartershörnet föreslås
8 ffi för gård , för att sikten för trafiken ej skall hindras.
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STADSPLANEBESTÄMMELSER

tillhörande
förslag till ändring av stadsplanen för
sydvästra delen av kvarteret Gladan
i Skara
upprättat den Il november 1968 av
stadsingenjör Göte Wiren.
§l.
STADSPLA.NEOJ'1RADETS ANVANrNING :

Byggnadskvarter.
Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål . Byggnadsnämnden
mi dock medgiva inredning av garage och lokaler för hantverk, som kan väntas

icke medföra sanitär olägenhet för närboende eller eljest st öra trevnaden.
§

2.

MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS.

Med pvnktprickning betecknat område får icke bebyggas.
§

3.

BYGG'lADSSATT •

Med F betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående .
§

4.

DEL AV TOMT SOM FAR BEBYGGAS.

Av tant san omfattar F- betecknat område får högst en fjärdedel bebYF,gas .
§

5.

VANINrSANTAL •

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

6.

BYGGNADS HÖJD:

A med II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 7,6 meter.
§

7.

ANTAL LÄGENHETER.

A med F betecknat område får huvudbyggnad i cke inrymma flera än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad icke inrymmas.
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Göte Hiren
__-----Jstadsingenjör
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