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BESKRIVNING

tillhörande förslag till Ilndring av stadsplanen för anrådet mellan
Skaravallen och kv Tyr i SKARA.
2
Bef fömållan- Området, san omfattar c:a 3.400 m , 1!r be11iget mellan Skaravallen
den, mfattning och kvarteret Tyr norr an kvarteren oValhall och Urd.
Östra delen utgör del av parkeringsplats för Skaravallen och
väst~ delen består av Skaravallens sydöstra del. Bebyggelse saknas.
Marken norr om området öster an Skaravallen användes bl a som parkeringsplats. Norr- och västerut ligger Skaravallens idrottsplats.
Kvarteret Valhall in..ryrroner relativt nybY(,;f,da 3-vånings bostadshus .
Kvartere~ Urd villor och kvarteret Tyr äldre hyreshus i två våningar.
GHlande
planer

För anrådet gäller stadsplaner fastställda av KB den 17.7.1962 (parkeringsplats. opark) och den 28.6.1966 (Skaravallen).
För vidligf,ande områden gäller stadsplaner fastställda för :
l. kvarteret Tyr den 3.6.1946 av Kungl l1aj:t.
2. kvarteret Urd den 29.2.1964 av KB.
3. Skaravallen och kvarteret Valhall den 28.6.1966 av KB.

Förslap:et

Området avses utnyttjas för bebyggelse med en barnstuga.
HÖf,st två våningar tillåtes.
Till planändringsförslaget har bifogats en utredning som visar att
området väl lämpar sig för ändamålet med plats för c:a 50 barn.

Motiv

Behovet av barndaghems platser har visat sig stort. Barnstugans placering i denna del av staden synes välmotiverad med bl et.janken på
avstånd till närliggande bostadsanråden.
Daghemsplatserna synes h1!rigenom täcka behovet i denna del av staden.

Vatten- och
avlopp

Vatten- och avlopps försörjningen möter inga svårigheter.

Stadsplanebe-

Till förslaget bifogas stadsplanebestämmelser utarbetade enl Kungl
Byggnadsstyrelsens anvisningar.
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Tillhör stadsfullmäktiges i
Skara beslut den 27 april 1970,
§ 54.

STADSPLANEBEST~1ELSER

tillhörande förslag till ~dring av stadsplanen för området
I
•
mellan Skaravallen och kv Tyr ~ SKARA.
§

l

STADSPLANEOMRADETS ANViiNOOING

Byggnadskvarter.
Med A betecknat anråde får
nål.
§

anv~das

endast för

al~t ~da-

2

MARK SOM ICKE FAR BEBYGGAS

Med punktpricl<ning betecknad mark får icke bebyggas.
§ 3

Vh'lINGSANTAL

Mom. l

A med

Mom. 2

våningar.
A med II betecknat anråde får vind ej inredas.
§

II betecknat anråde får byggnad uppföres med högst två

4

BYGGNADS HöJD

A med II betecknat anråde får byggnad icke uppföras till större
höjd ~ 7,6 meter.
Skara den 13 juni 1969
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