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KVARTERET MIOGARO (Skalbaggen) mm
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser och
illustration samt planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Til l planen hör grundkarta och fastighetsförteckning.
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för
kvarteret Skalbaggen, även kallat Midgård m m. Området
ligger omedelbart söder om Skaraborgsgatan i höjd med
servicehuset Frejan, och detaljplanen innebär i huvudsak följande.
- Byggrätt för nya bostäder öster om nuvarande kvarteret
Skalbaggen. Bebyggelsen skall bestå av 5 byggnadskroppar i 4 våningar - fasadernas höjd skall dock huvudsakligen vara i 3 våningar. Tillfart anordnas från Filipsdalsgatan i nordväst och parkeringsplatser och garage
byggs intill infarten.
Det befintliga, äldre flerbostadshuset i kvarteret Midgård rivs eller flyttas.
- Pressbyråkiosken i kvarteret Midgård ligger kvar tills
vidare, dock längst till den l oktober 1993.
- Skalbaggen 4 utökas mot söder.
- Vallgatan och Gunnar Wennerbergsgatan byggs ut i enlig het med områdesplanen för Stationsområdet och Vallgatan
m m. på sikt skall Vallgatan byggas ut vidare mot väster och Filipsdalsgatans norra del stängas för genomgående trafik, men det regleras inte i denna detaljplan.
- Oxbacksgatan hålls öppen för bilutfart mot Vallgatan.
Infart kommer dock inte att tillåtas.
- Byggrätt för tre nya bostadshus mellan kvarteren Flugan
och Knäpparen. Husen uppförs i två våningar och innehåller sammanlagt 10-12 lägenheter. I nfart anordnas gemensamt med Flugan 9 från Filipsdalsgatan. Även parkering byggs gemensamt med Flugan 9.

2

- Det norra hörnet på Knäpparen l överförs till gatumark.
Som kompensation utökas fastigheten i stället mot väster.
- Under högst fem års tid får del av Flugan 3 användas
för en provisorisk panncentra l . Därefter kan Flugan 5
utökas mot norr vilket ger mera utrymme för verksamheten på fastigheten.
PLAN DATA

Planområdets storlek är cirka 3.3 ha. Det avgränsas av
Fi l ipsdalsgatan i väster, Skaraborgsgatan i norr och
av Gunnar Wennerbergsgatans för l ängning i öster. Mot
söder avgränsas det i huvudsak av Flugan 6 och kvarteret Knäpparen. Knäpparen l ingår dock i planområdet.

Markägoförhållanden i stort framgår av kartan nedan.

L..._...l1 Skara kc:mrun
~m~l~~@1 Enskilda
Den av pressbyrån arrenderade marken omfattar 670 kvadratmeter för kiosk och parkeringsplatser. Arrendet utgår den 30 september 1993.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Q~~~~!~~~!9~_P~~~~E_~_~

Planområdet ingår i och följer helt Områdespl a n en för
Stationsområdet o ch Vallgatan m m, antagen av kommun fullmäktige den l juni 1987 . Den avstängning av Filipsdalsgatans norra d e l som områdesplanen redovisar ingår
dock inte. Den kan genomföras först då Vallgatan s e nare
byggs ut västerut ända fram till Skaraborgsgatan.
Enligt det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet b e räknas inom planområdet byggas 65 lägenhete r 1988 norr
om Vallgatan och 1 2 lägenheter 1989 söder om Val l gatan.

De detaljplaner som gäller för planområdet och angränsande mark framgå r av kartan nedan. De plan er va rs ge no mförandetid gå tt u t har satt s inom para ntes.
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Inom planområdet:
B
B
B
B
B

99 Stadsplan f ör Skara , fastställd av Kung l Ma j:t
den 30 april 1926.
205 Ändring av sta dsplanen för kvarteren Flugan,
Ska lbaggen m m, fas t ställd av Kungl Ma j: t d e n
l april 1966.
233 Ändring av stadsplanen för Skaraborgsgata n v äg
49 m m (d e l e n Filipsdalsgatan -Kl ostergatanl,
fastställd av länsstyrelsen den 30 juni 1971.
256 Ändring av stadsplanen för del av kvarter e t
Brage m m, f a stställd av länsstyrelsen den 10
augusti 1977.
268 Ändrad stadsplan för del av kvar teret Oxen,
fas tställd av länsstyrelsen den 13 septembe r
1979.
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B 296 Deta ljp lan för k vartere n Bifr os t, Hu ml an , Nornan ,
Thali a oc h Valky rian m m, lagakraftvunne n d e n 8
oktober 1987 .
Utanför planområdet :
B 176 Stadsplan och ändring av stadsp lan för Mariebergsområdet, fastställd av länss tyr elsen d e n 17 juli
1962.
B 180 Ändring av stadsplanen för d el av kvartere t Oxen
m m, fastställd av l änsstyrelsen den 12 december
1962 .
B 294 Ändrad stadsplan för kvarteren Knäpparen och Ol lonborren m m, fastställd av regering e n den 6 novembe r 1 986 .
Gällande plan är helt inaktu e l l. Den innebar a tt en he lt
ny huvudgata skulle byggas i nord - syd l ig riktning öster
om kvar t e r en Ska l baggen och Flugan och i en tunn e l un d er
dåvarande järn vägen.

För kvarteret Flugan gäller tomt indelning faststä ll d
den 17 januar i 1967 .
BEFINTLIGA FÖRHALLANDEN

Marken inom planområdet är i huvudsak plan . Genom områ det i väst -ö stlig riktning löper den före detta j ärnvägsbanken för järnvägen mo t Var a. En hel del högvuxna
träd oc h an nan vegetation finns som så l ångt möj li gt
bör beva ras för att berika mi l jön.
En översik tlig geoteknisk undersökning har gjorts för
kvarter et Midgå rd . Enligt denna består marken under yts kik tet av lera som , n ed t ill varierande djup, vilar på
fast botten av mor än , b l ock eller b erg . Grundläggning
på lera bör undvikas - om det ändå blir nödvändigt be höver det föregås av noggrann undersökning . Beroe nd e på
grundläggningsdjup kan be r gs sprängning behöva ske i vissa delar .

Bebyggelsen i kvartere n Fl uga n och Skalbaggen har ur spru nglig en kä nn etecknats av långsamla , djupa tomter
med gavelstä ll da hus mot gatan . De flesta fastigheterna bebyggdes under 1890 -ta l et - det större huset på
Skalbaggen 3 är dock från 1910 - talet.
Under senare år har flera byggnader rivit s , men fortfarande är den ur spr u ng li ga k a r a ktären relativt väl bibe hålle n och viktig a tt slå vakt om. på Flugan 5 ligger
Jonssons Gelbgju teri , e n av de få " hantverks industri er "
som f inns kvar i Skara. "T rekanten " mellan kvarteren
Flugan och Knäpparen utgörs i huvudsak av outnyttjad ,
gräsbevuxen mark med e nstaka träd.
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Omedelbart öster om kvarteret Skalbaggen ligger ett
tvåvånings flerbostadshus från 1894, som byggdes i
enlighet med då gällande planer på förlängning av
S:ta Annagatan söderut. Byggnaden har en rikt utformad träfasad med en vacker veranda och balkong mot
öster. Cirka 60 meter öster om denna byggnad ligger
sedan 1983 en Pressbyråkiosk.
Gator
och trafik
---------------Skaraborgsgatan är Skaras dominerande gata med cirka
11 000 fordon per årsmedeldygn förbi planområdet. Filipsdalsgatan har cirka 3 000 och Gunnar Wennerbergsgatan-Härlundagatan cirka 4 800 fordon. Längs Skaraborgsgatans södra sida finns en dubbelriktad gång- och
cykelväg. I viss utsträckning utnyttjas även den f d
järnvägsbanken som gång- och cykelväg.

Huvudledningar för vatten och avlopp går genom den
östra delen av Knäpparen l. En högspänningskabel för
el ligger längs den södra och östra gränsen i Skalbaggen l. Telekablar till kvarteret Skalbaggen går från
Skaraborgsgatan in längs kvarterets östra gräns. I övrigt ligger allmänna huvudledningar i mark som skall
utgöra allmän platsmark.
DETALJPLANENS INNEBÖRD
Bostäder
Planområdet ligger omedelbart utanför Skaras medeltida
stadskärna, i den "krans" av glesare bebyggelse som omger centrum och som till stor del består av friliggande,
mindre flerbostadshus. Vid nybebyggelse inom planområdet är det viktigt att anknyta till detta. Sålunda skall
nya hus grupperas friliggande med en klart annorlunda
karaktär än t ex de intilliggande kvarteren Bifrost och
Valkyrian, som ingår i centrumbebyggelsen.
Marken norr om Vallgatan, oftast benämnd kvarteret Midgård,
skall bebyggas med fem friliggande bostadshus i fyra
våningar med sammanlagt cirka 65 lägenheter. Av stadsbildsskäl begränsas dock fasadhöjden till tre våningar.
Husen grupperas kring en central gård för utevistelse,
angöringstrafik och transporter. Tillfart till kvarteret anordnas från Filipsdalsgatan i väster. Det befintliga flerbostadshuset från sekelskiftet avses rivas eller flyttas. Nybebyggelsen skall innehålla vanliga lägenheter med sedvanlig god tillgänglighet för rörelsehindrade, men avsikten är att de i stor utsträckning skall
bebos av äldre människor som behöver viss hemsjukvård. Kvarteret avses även inrymma vissa gemensamma lokaler. Planen ger
rätt att bygga en gångtunnel mellan kvarteren Frej och
Midgård under Skaraborgsgatan men det är inte säkert att
denna rätt kommer att utnyttjas.
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Nybebyggelsen söder om Vallgatan bör innehålla smålägenh eter för en- och tvåpe rsonhushåll. Även dessa läg e nh e ter blir troligen attraktiva för äldre , bl a på grund av
närheten till Skara centrum, den planerade servicen ~
kvarteret Midgård och servicehuset Frejan. Cirka 12 lägenheter kan inrymmas i förslagsvis 3 hus, som til l sin
karaktär skall ansluta till bebyggelsen i kvarteren Flugan och Knäpparen. En skyddad och ombonad miljö bör ska pas med hjälp av grindar, plank m m. Tillfart och parkering anordnas gemensamt med ett planerat grupphem på
Flugan 9. Illustrationsplanen visar en möjlig disposition av bebyggelsen.
Förutom rivningen e ll er flyttningen av flerbostadshuset
i kvarteret Midgård förutsä tter planen inga förändringar
av befintlig bebyggelse. Däremot behöver några fastighetsregleringar ske . Sålunda innebär planen att Skalbaggen 4 utökas söderut. Vidare utökas Flugan 5 mot norr
vilket ger mer utrymme för ve rksamheten på fastigheten.
Det norra hörnet på Knäpparen l överförs till gatumark,
och som kompensation utökas fastigheten med ett flerdubbelt större område mot väster.
Pressbyråkiosken får enligt avtal med kommunen ligga kvar
till den l oktober 1993, och när kommunen säljer mark för
exploatering av kvarteret förutsättes att denna rättighet
säkerställs. Då avtalstiden gått ut skall kiosken rivas
eller flyttas. Redan vid ombyggnad av Gunnar Wennerb ergsgatan måste emell e rtid Pressbyråns nuvarande parkerings plats tas i anspråk . Som kompensation för detta ges rätt
till kantstensangöring på Gunnar Wennerbergsgatans västra
sida .

såväl den nuvarande som den tillkommande bebyggelsen i
kvarteren Flugan, Knäpparen och Skalbaggen ingår i ett
sammanhängande bebyggelseområde med stora miljömässiga
och kulturhistoriska värden vilket bl a framhållits i
Områdesplanen för Stationsområdet och Vallgatan m m. Områdena betecknas i detaljplanen ql och q2 vilket inn ebär
att bestämmelserna om särskild miljöhänsyn i PBL 3 :1 2
skall tillämpas vid prövning av lov för ny , om- och tillbyggnader .

En stor del av de nytillkommande lägenheterna i kvarteret
Midgård kommer att bebos av människor med rörelsehinder.
Ett skyddsrum med 60 platser förutsättes därför anordnas
i källaren till ett av de nya husen. I övrigt hänvisas de
boende till befintliga skyddsrum i kvarteren Frej och Val kyrian där tillräckligt överskott finns .
Söder om Vallgatan kommer nybebyggelsen att medföra ett
visst underskott i skyddsrumsplatser. Det är emellertid
inte lämpligt att bygga ett skyddsrum i detta läge. Dels
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skulle det ligga ocentral t i upptagningsområdet, dels kan
man inte förvänta sig att några ytterligare bostäder byggs
i närheten varför man skulle få en permanent överkapacitet.
En framtida ökning av antalet skyddsrumsplatser bör ske
mera centralt i upptagningsområdet.

Behovet av friytor för utevistelse tillgodoses i huvudsak
på kvartersmark. Som nämnts ovan grupperas nybebyggelsen
i kvarteret Midgård så att en stor friyta bildas centralt
i kvarteret. Nybebyggelsen söder om Vallgatan bör byggas
så att den delvis utgör en skärm mot norr och mot trafiken
på Vallgatan och därigenom bildar en skyddad gårdsmiljö
mot söder.
Gator
och trafik
---------------1. Biltraf ik

Vallgatan och Gunnar Wennerbergsgatan - Härlundagatan
byggs om i nya sträckningar i enlighet med Områdesplanen
för stationsområdet och Vallgatan m m. Samtliga gator
inom planområdet, med undantag av Oxbacksgatan, skall
utgöra huvudgator i trafiknätet. Filipsdalsgatans norra
del hålls tills vidare öppen för genomgående trafik liksom i dag. Avsikten är emellertid , vilket framgår av områdesplanen, att på sikt förlänga Vallgatan vidare västerut till en ny rondell i korsningen Skaraborgsgatan Valhallagatan. Då kommer Filipsdalsgatans norra del att
bli lokalgata och endast ha förbindelse från norr in
till VinköIsgatan. (Se bild nedan.)
........ Huvudgata
Lokalgata
• • • • • Gång- & cykel väg

utdrag ur områdesplanen

2. Gång- och cykeltrafik

Dubbelriktade gång- och cykelvägar byggs längs Vallgatans
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norra sida samt på båda sidor om Gunnar Wennerbergsgatan också i e nl ighet med områdesplanen. Övergångsställen byggs i huvudsak så som framgår av illustrationsplanen.
3. Parkering
Gemensamt för de nya bostäderna söder om Vallgatan och
grupphemmet på Flugan 7-9, med sammanlagt cirka 17 lägenheter, finns utrymme för 15-20 parker ingsplats er.
Enligt förslaget till bebyggelse i kvarteret Midgård anordnas inom kvarteret 30-40 parkeringsplatser vilket
skall räcka för cirka 65 lägenhet e r. Behovet är svårt
att beräkna men eftersom bostäderna i hög grad utformas
för äldre människor bör bilinnehavet bli relativt lågt.
Om behovet mot förmodan inte kan tillgodoses inom kvarte ret kan man tillgodose det med parkeringsinlösen. Kommunen kan då hänvisa till allmänna parkeringsplatser
omedelbart öster om Gunnar Wennerbergsgatan. När Filipsdalsgatans norra del i framtiden byggs om tilllokalgata
bör det finnas utrymme för att där anordna ytterligare
ett tjugotal parkeringsplatser.
4. Gatuplanteringar
En stor del av planområdet utgörs av mark för nuvarande
eller nytillkommande större gator. För att göra dessa
trafikmiljöer estetiskt acceptabla är det angeläget att
avsätta särskilda resurser för detaljutformningen. T ex
behöver träd planteras längs Vallgatan och Gunnar Wennerbergsgatan. Särskilt Vallgatans södra sida riskerar
att annars få ett mycket splittrat utseende . De "öv er blivna" ytorna i anslutning till Oxbacksgatans och Härlundagatans utfarter behöver också ägnas särskild omsorg. Ett förslag till trädplantering redovisas på il lustrationska rtan.

Planområdet är, med sitt läge i direkt anslutning till
flera huvudgator utsatt för relativt stora trafikstörningar i form av trafikbuller, avgaser, olycksrisker
etc. Områdesplanen för stationsområdet m m innehåller
en beräkning av 1990 års trafikmängder och bullernivåer
på det nya gatunätet. Enligt denna beräkning kommer bullervärdena utomhus och vid fasad att uppgå till 61.8 dBA
vid Skaraborgsgatan och 60.8 dBA vid Vallgatan. Båda
värdena bygger på den situation där Vallgatan byggts ut
ända fram till Skaraborgsgatan i väster. Normala treglasfönster dämpar buller cirka 27 dBA vilket innebär att
inomhusvärdet vid Skaraborgsgatan blir cirka 34.8 dBA
och vid Vallgatan cirka 33.8 dBA.
Genom riksdagsbeslut 1981 godkändes vissa riktlinjer för
bedömning av trafikbuller. Dessa innebär bl a att då man
bygger nytt intill befintliga gator bör bullernivån inte
överstiga 30-40 dBA. De beräknade värdena ovan ligge r
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således viss e rligen inom det godtagbara intervall e t men
överstiger samtidigt klart de värden man eftersträvar
vid nyplanering. Med anledning härav skall fönster med
extra bullerdämpning användas i fasader som vänds mot
Skaraborgsgatan, Gunnar Wennerbergsgatan och Vallgatan.

Att ansluta nybebyggelsen till kommunens VA- och elnät
medför inga extraordinära problem. En högspänningskabel
vid Skalbaggen l behöv e r dock flyttas i samband med exploateringen. Särskild överenskommelse förutsätt e s träffas med televerket om bibehållande eller flyttning av
telekabeln öster om kvarteret Skalbaggen. Då d e t inte är
självklart at t kabeln skall ligga kvar innehåller planen
inget ledningsområd e här. Som komplement till gällande
servitutsavtal läggs e tt ledningsområde för kommunala
VA-ledningar in på Knäpparen l.
Frågan om hur nybebygg e lsen skall uppvärmas är ännu inte
avgjord . Ett alt e rnativ är at t bygga en ny olj e eldad
panncentral i det längst mot nordväst belägna huset i
kvarteret Midgård. Denna ersätte r då den provisoriska
pannc e ntral som finns i dag och skall förse inte bara
kvarteret Midgård utan även servicehuset Frejan och kvarteret Valkyrian med värme. Det kan också bli aktuellt
att ans l uta n y b e byggels en söder om Vallgatan . Ett annat
alternativ är att man utgår från att e tt fjärrvärmesystem kommer att byggas inom några få år och att man i avvaktan på detta bygger en provisorisk panncentral i kvarteret Flugan. För att hålla även denna möjlighet öppen
har en tidsbegränsad rätt t i ll panncentral lagts in på
Flugan 3. Om d e nna rätt utnyttjas skall sammanläggning
av Flugan 5 med delar av Flugan 3 och 4 inte sk e förrän
panncentralen åter flyttats. Om något besked om fjärrvärme inte kan ges innan exploateringen påbörjas kommer
panncen t ralen i kvar te ret Midgård att byggas vilket innebär att den tillfälliga byggrätten i kvarteret Flugan
inte utnyttjas.
Sopbilar förutsättes använda serviceslingan centralt i
kvarter e t Midgård. Vid soptömning för d e n nya b e bygge lsen söder om Vallgatan bör i första hand infart sk e från
Filipsdalsgatan med backvändning vid parkeringsplatsen .
Eventuellt kan en serviceväg anordnas genom bebyggelsen,
och en tredje möjlighet är att gemensamma soprum förläggs
så a t t sopbilar kan angöra vid Filipsdalsgatan utan att
köra in i kvart e r e t. Vi l k e t s o m är den bästa lösningen
får avgöras d e finitivt först i samband med husprojekteringen.
Underskrift
Detaljplanen upprättad d e n 11 d e cember 1987 och r e viderad
den 10 februari och den 14

~d~.s;::::::L-n--stadsarkitekt

Erik Westlin
planar kit ekt

Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 1988
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KVARTERET MIDGARD (Skalbaggen) mm
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN

Genomförandebeskrivning
INLEDNING
Planförslagets huvudsakliga syfte är att ge förutsättningar för nya flerbostadshus dels öster om kvarteret
Skalbaggen (blivande kvarteret Midgård), dels på den
obebyggda marken mellan kvarteren Flugan och Knäpparen.
Vidare skall Gunnar Wennerbergsgatan och Vallgatan byggas om i enlighet med Områdesplanen för stationsområdet
och Vallgatan m m.
TIDPLAN
Ambitionen är att byggstart i kvarteret Midgård skall
kunna ske i april 1988. Byggnation söder om Vallgatan
beräknas till 1989. Enligt kommunens flerårsplan skall
ombyggnad av Vallgatan och Gunnar Wennerbergsgatan ske
under 1988 och 1989.
ADMINISTRATIVA FRÄGOR
Genomförandetiden regleras i planbestämmelserna och upphör 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.
HUVUDMANNASKAP
Grundregeln är att kommunen ansvarar för alla åtgärder
inom allmän platsmark och respektive fastighetsägare
för åtgärder på kvartersmark. Undantag från denna regel
förutsättes dock göras vilket lämpligen regleras i ett
exploateringsavtal med bl a följande innehåll.
Om en tunnel byggs mellan kvarteren Frej och Midgård för utsättes detta ske efter en överenskommelse mellan primärvården och exploatören av kvarteret Midgård. Ansvarsfördelningen fastställes lämpligen genom att en gemensamhetsanläggning bildas där Frej l och den nya fastigheten
i kvart eret Midgård ingår. Detaljplanen innebär ingen
skyldighet för kommunen att utföra eller finansiera tunneln. Tunneln får inte förorsaka någon bestående försämring av gatans eller de i gatan belägna allmänna ledningarnas funktion. Allt återställningsarbete och eventuell
omläggning av ledningar bekostas av den som bygger tunneln.
Exploatören av den nya fastigheten i kvarteret Midgård
skall efter samråd med ägaren till Skalbaggen 2 uppföra
och bekosta ett plank i den gemensamma fastighetsgränsen.
Planket skall utföras i trä slutet upp till 1.70 m höjd
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och avslutas västerut 5 met er från gränsen till Filipsdalsgatan om inte fastighetsägarna gemensamt kommer överens om annat. Planket mot nordost kan ersättas av vägg
i garagebyggnad. Framtida underhåll av planket åvilar
båda fastighetsägarna gemensamt.
Om en provisorisk panncentral byggs i kvarteret Flugan
godtar kommunen att erforderliga servisledningar byggs
i allmän platsmark fram till kvarteret Midgård. Inga
kostnader skall därvid belasta kommunen. Detaljplanen
medger att panncentralen får ligga kvar i högst 5 år.
Denna tid kan inte förlängas utan ändring av planen.
Fram till den l oktober 1993 har Pressbyrån rätt att behålla befintlig kiosk i sitt nuvurande läge, och disponera den del av kvarteret Midgård som bolaget besitter
enligt avtal med kommunen. En ny ägare till kvarteret
Midgård har alltså inte rätt att före denna tidpunkt
tvinga bort kiosken, eller begära ekonomisk eller annan
kompensation för att den ligger kvar. Under den tid
kiosken finns kvar skall kommunen tillåta kostnadsfri
korttidsparkering för kioskens behov längs 28 meter av
Gunnar Wennerbergsgatans västra sida.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
~~§~t~~~t_~i99~~9_1§~§1~§gg~~)

Delar av Skalbaggen 5 och 6 (220 kvadratmeter) disponeras i dag av ägaren till Skalbaggen 4, och denne har
framfört önskemål om att få förvärva marken. Detaljplanen förutsätter att Skalbaggen 4 utökas med cirka 600
kvadratmeter av Skalbaggen 5 och 6.
Som ovan nämnts förutsättes en eventuell tunnel till
kvarteret Frej utgöra en gemensamhetsanläggning.

Större delen av Flugan 3 och del av Flugan 4 förutsättes
tillföras Flugan 5 vilket ger mera utrymme för verksamheten på fastigheten. Detta kan dock inte ske förrän det
inte längre är aktuellt med en panncentral på Flugan 3.
Detaljplanen berör tomtindelning inom kvarteret Flugan,
fastställd av länsstyrelsen den 17 januari 1967. Eftersom detaljplanen innebär en något annorlunda utökning av
Flugan 5 än vad tomtindelningen innebär skall tomtindelningen - i den del som ingår i planområdet - upphöra att
gälla när detaljplanen vinner laga kraft.
Infart och parkering för de nya bostadshusen söder om
Vallgatan skall samordnas med det planerade grupphemmet
på Flugan 9, vilket säkerställts i detaljplan för kvarteren Knäpparen och Ollonborren, fastställd av regeringen
den 6 november 1986. En gemensamhetsanläggning förutsät-
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tes bildas där grupphemmet och de nya bostäderna i ngår
som delägare. Del av Flugan 6 tas i anspråk vil k et kompenseras med att ett större område söder om f as ti g h ete n
läggs till d e n samma.

För att möjliggöra utbyggnad av Vallgatan behöver d et
norra hörnet av Knäppar e n l överföras till gatumark.
För att kompens era detta s kall ett flerdubbelt s törr e
område i väster tillföras fastigheten. Därvid bör ing a
kostnader för fastighetsreglering e ll er markköp belasta
Knäpparen l.

Behov a v fast ig h e tsplan f inn s endast om någon av de ovan
nämnda fastighetsr e gleringarna mot förmodan inte kan lösas på fri v ill ig väg .
Kvartersnamn
Kvarteret norr om Vallgatan föreslås få namn e t Midgå rd .
Det innebär att fastigheterna i kvarteret Skalbaggen också byter beteckn ing och att kvartersnamnet Skalbaggen utgår . Några kostn ader för detta skall inte belasta fa stigh ets ägarna.
EKONOMISKA FRAGOR
Enligt en pre li mi när u ppskattning komme r till - och ombyggnaden a v Va ll gatan oc h Gunnar Wennerbergs gatan inom plan området, i nklu sive ge-vägar , t rottoarer etc , att ko sta
cirka 650 000 kronor. Då d et rör sig om hu vudga tor ska ll
kostnaderna i nte b e l a sta intilliggande kvarter .
Planavgift beräkn as enligt byggnadsnämnden s taxa oc h tas
ut som del av granskningsavgiften vid byggl ov prövnin gen .
UNDERSKRIFT
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