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Planbeskrivn ing
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser och
illustration samt planbeskrivning med samrådsredogörelse och genomförandebeskrivning. Till planen hör
grundkarta, fastighetsförteckning och markundersökning.
INLEDNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för
den östra delen av parkområdet Djurgårdsäng. Planen
utgår bl a från den av kommunfullmäktige antagna barnomsorgsplanen och innebär att marken bebyggs med ett
daghem med två avdelningar.
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Planområdets läge
2
Planområdets storlek är cirka 4 000 m . All mark inom
planområdet ägs av Skara kommun.
GÄLLANDE DETALJPLANER
De detaljplaner som gäller för planområdet och angränsande mark framgår av kartan på nästa sida.
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För planom råd e t gälle r Ändring och ut v id gning av stads p l anen för del av Gällk vi stområde t m m (B 130), fa stställd av Kun g l Ma j :t den 23 ap ril 1954. En ligt denna
s kall marken användas som parkmark. För intilligg a nd e
områden gäller Ändrad stadsplan för k v art eret Båg en m fl
(B 142), fastställd av Kungl Maj : t den 27 september 1957 ,
samt Ändrad stadsplan för kvarteret Knapen m m (B 146),
fastställd av Kung l Maj:t den 17 januari 1958 . Samtliga
dessa planer saknar genomförandetid.
SKÄL FÖR PLANÄNDRING
I dag sa k nas daghemsplats er helt söder om Skaraborgsgatan vilket medför att barn i området hänvisas till daghem i andra delar av Skara . Våren 1 987 hade 30 barn i
området p lat s på daghem no rr om Skaraborgsgatan (Myr stacken , Bu l l erbyn , Käll e boda etc) medan 30 hade p la t s
på fami l jedaghem. Totalt fanns cirka 220 barn i förskoleålder inom upptag ni ngsområdet .
Området har befolkningsmässigt haft en relativt h ö g an de l äldre persone r. på senare år har emellertid et t ge nerationsskifte börjat varför behovet av daghemsplatser
kan förvän tas öka i fra mtiden.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut gälland e barn omsorgsplanen har sammanlagt 32 nya daghemsplatser anord nat s i Skara tätort und e r 1986 och 1987. Lo kalfrågan
för de ssa har emellertid hitt il ls endast tillgodosetts
med prov i soriska lösnin gar . Det nu p l a nerade daghe mmet
skall e rsät ta dessa prov i sor i e r och så led es tillgodose
1 986 och 1987 års utbyggnadsbeslut .
FÖRUTSÄTTNI NGAR

Nivåskillnaderna in om d e n planerade dagh emstomt e n uppgår till cirka två meter. En bred svacka löper i västöstlig riktning mellan en mindre kulle i norr och en
något större höjd i söder. Marke n består av lera och
blockig morän . I anslutning till kullarna i d e n norra
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respe ktive södra d e l e n ligg e r berget i dagen eller r e l a tivt grun t.
området innehåller många uppvuxna träd , företrädesvis
björkar relativt jämnt spridda. Ett plant , gräsbevuxet
område intill Djurgårdsväg en saknar träd h elt .
Trafik
-----Daghemstomten ligger intill Djurgårdsvägen , som är e n
gata med uteslutande lokal trafik . Gatan trafikeras även
av bussar i tätortstrafik , me d hållplats omedelbart s öder om planområdet .

En dagvatten l edni ng som avvattnar Dj u rgårdsäng löper genom planområdet från dess sydvästra del ut till Djurgårdsvägen i nordost.
DETALJPLANENS INNEBÖRD
Som ovan nämnts har detaljplaneförslaget utarbetats för
att tillg odo se ett akut behov av daghemslokal er i Skaras
södra stadsdelar . Det nya daghemmet skall innehålla två
avde lningar vilket f n innebär 32 platser. Enligt socialnämnden är detta tillräckligt även på lång sikt varför
planen inte behöver innehålla någon tillbyggnadsmöjlighet.
Daghemsbyggnaden har ännu inte projekterats , och d en byggrätt som detaljplan en ger är relativt fl e xibe l. Illus t rationsplanen visar e n av flera tänkbara u tfo rmningar, där
daghemmet byggs med två vinkelställda flyglar samt e n central del med kök, even tu e llt lekhall och andra gemensamma
utrymmen. Placeringen på tomt e n styrs i hög grad av topografin , och för att undvika sprängning behöver byggnaden
noggrannt passas in mellan de två k ullarna . Man bör utnyttja nivåskillnaderna som e n positiv tillgång , vilket
kan innebära att byggnaden förses med trappor , terass och
kanske t o m rutschbanor ned til l mar k en . samtidigt skall
naturligtvis krav en på en god tillgänglighet för handikappade uppfyllas .
Den nuvarande lekplatse n i Djurgårdsäng ligg er alldeles
utanför daghemstomten , och kommer d elvis att utnyttjas
äve n av daghemmet . Detta får eme l lertid i nte innebära
att lekp l atsen reserveras för dag h emmets behov , utan den
skall även i fortsättning e n vara öppen för allmänheten
und e r h e l a dygn e t .
De träd som finns båd e inom och intill den blivande dag hemstomten har ett mycket stort värde för miljön och
skall naturligtvis bevaras så långt detta är möj l igt . Några träd måste tas ner just där byggnaden och infarten byggs ,
men i övrigt skall träd e n integreras som ett värdeful l t inslag i daghemstomten. För att kompen s era det intrång i par -
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ken som daghems bygget trots a llt innebär bör man s e öve r
möjligheterna att utföra kompl e tterande planteringar i
Djurgårdsängs västra d e lar.

I kvarteren Båg en och Laddaren fi nns ett stort överskott
av skyddsrumsplatser. Daghemmet behöver därför int e förses med skyddsrum.

Infart till daghemme t anordnas från Djurgårdsvägen i norr
me dan ut far t byggs från den blivande tomt e ns sydöstra del.
Angöri ngen enkelriktas vil k et ger goda sik tf örhållanden
vid in- och utfart e rna. För att undvika backn ing sröre l ser
skall både distributionsfordon och personbilar angöra längs
k a ntstenen int ill dagh e mme ts nordöst ra sida. vid angöringsgatans motstående sida a nläggs snedstäl ld a parkeringsplat s e r.
Dagh e mmet ansluts till be fintliga el , VA- och t e l e ledning ar i Djurgårdsvägen. Dagvatte nledningen från Djurgårdsäng
läggs om i ett nytt läg e utanför fastigheten.
UNDERSKRI FT
De taljplan upprättad d e n 29 februari och r e vid e r a d d e n 6
a pril 1988.
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Genomförandebeskrivning
INLEDNING
Detaljplanen möjliggör nybyggnad av ett daghem i den
östra delen av Djurgårdsäng. Marken är i gällande
stadsplan planlagd som parkmark.
TIDPLAN
Byggstart skall ske så snart som möjligt vilket beräknas till sensommaren 198 8.
GENOMFÖRANDETID
Detaljplanens genomförandet id regleras i planbestämmelserna och upphör 5 år från den dag detaljplanen vinner
laga kraft.
HUVUDMANNASKAP
Exploateringen skall genomföras helt i kommunal regi.
TEKNISKA FRÄGOR
Daghemmet ansluts till befintliga el- , tele - och VA-ledningar i Djurgårdsvägen. Dagvattenledningen från Djurgårdsäng behöver sannolikt läggas om utanför fastigheten,
vilket beräknas kosta cirka 60 000:- kronor.
Detaljplan upprättad den 29 februari och reviderad den 6
april 1988 .
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Samrådsredogörelse
Planförslag upprättat den 29 februari 1988 har - i sin
helhet eller i sammanfattning - sänts på samrådsremiss
enligt PBL 5:20 till kommunstyrelsen, gatukontoret, fastighetsnämnden, elverket, fritidsnämnden, brandförsvaret,
kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, skolstyrelsen, socialnämnden, handikapprådet, stadsingenjörskontoret, trafiksäkerhetsnämnden, televerket, länsmuseet,
Sellbergs Renhållnings AB, fastighetsbildningsmyndigheten,
polismyndigheten , länsstyrelsen samt sakägare intill planområdet.
Kompletta planhandlingar har under tiden 2 - 28 mars 1988
funnits tillgängliga på stadsarkitektkontoret och biblioteket. Den 23 mars hölls ett informations - och samrådsmöte
för berörda fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare i
grannskapet .
REMISSVAREN
Kommunstyrelsens arbetsutskott, brandchefen, skolstyrelsen,
socialnämnden , handikapprådet, mi1jö- och hälsoskyddsnämnden
och televerket har inget att invända mot planförslaget.
Gatukontoret har inte heller något att erinra . Man instämmer i att dagvattenledningen genom planområdet troligen
måste flyttas , vilket preliminärt beräknas kosta 60 000
kronor.
Kommentar: Genomförandebeskrivningen har kompletterats med
uppgift om den beräknade kostnaden.
Länsstyrelsen framför i huvudsak följande: Förslaget är bra.
Vid ett informations- och samrådsmöte den 23 mars 1988 deltog 28 personer u töver byggnadsnämndens och socialnämndens
representanter, och vid mötet framfördes bl a följande.
Det vore bättre att bygga daghemmet i Djurgårdsängs sydvästra del där det inte finns några värdefulla träd. Parkeringssituationen på gatorna som leder fram ti ll den planerade daghems tomten är inte bra. Dels är d et ont om parkeringsplatser i området, dels parkerar många av bekvämlighet på gatan i stället för på parkeringsplatserna. Ibland
när det är korpfotboll kör man t o m in på gångvägarna och

2

parkerar . Det har hänt att 15 - 20 bilar stått uppställda
inne i parken vilket är helt oacceptabelt . Lekplatsen i
parken får inte reserveras för daghemmets behov. Hela
Djurgårdsäng bör rustas upp. Bollplanen och lekplatsen
behöver förbättras och nya träd och buskar planteras .
Flera mötesdeltagare framförde sitt bestämda stöd för
förslaget.
Kommentar: Att bygga daghemmet i parkens sydvästra del
bedöms som klart olämpligt . Eftersom denna del av parken
inte ligger intill gatan skulle en tillfartsgata och
vändplan behöva byggas från Dustaregatan , med störningar
för intilliggande fastigheter som följd. Vidare skulle
f le ra fastigheter bli helt avskärmade från parken av daghemstomten. Daghemmet skulle få ett klart sämre läge ur
solbelysningssynpunkt. Slutligen skulle ett daghemsbygge
här störa den planerade gång- och cykelförbindelsen från
Djurgårdsäng ned mot Smörberget och vidare mot Petersburg.
Synpunkterna på parkering har vidarebefordrats till gatukontoret för eve n tue lla åtgärder . Lekplatsen skall även
i fortsättningen vara tillgänglig för allmänheten alla
tider på dygnet.
Stadsarkitektkontoret instämmer i att viss kompl et terande
plantering bör ske i parkens västra del. Varje träd som
fälls bör ersättas av minst två nyplanterade . Le kplats en
kommer sanno l ikt att rustas upp och förses med ny lekutrustning som följd av att daghemmet byggs. Beslut i dessa
frågor skall emeller tid tas i andra sammanhang, och syn punkterna kommer att framföras till bl a kommunstyrelsen
och gatukontoret.
REVIDERING
De synpunkter som framkommit ger inte anledning till några
omfattande revideringar . Efter närmare studier på platsen
har emellertid daghems tomten minskats något i den sydöstra
del e n. Dels behövs inte större tomt för två avdelningar,
dels får man härigenom e n bättre anpassning till terrängen
och en större del av kullen bevarad som park.
Härutöver har skett en allmän bearbetning av planhandlingarna som inte innebär några nämnvärda förändringar i sak .
Detaljplanen upprättad den 29 februari och reviderad den
6 april 1988.
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SKARA KOMMUN
STADSAR KITEKTKONTORET

Till
byggnadsn ämnd en i Skara kommun
UTLATANDE
efter utställning av detaljplan för del av Gällkvist 4:1
(Djurgårdsäng) i S ka r a tätort , upprättad den 29 februari
och r eviderad den 6 april 1988
Ovannämnda detaljplan har under tiden 22 april - 16 maj
1988 varit utställd för gran s kning i enlighet med PBL
5:23-26 på stadsarkitektkontoret och bibliot eke t i Skara.
INKOMNA YTTRANDEN
Kommunstyrelsens a rbetsutskott, gatukontoret, fastighets nämnden, socialnämnden och fritids nämnden har inget att
invända mot detaljp l ane n .

på nam nlistor med 1 57 underskrifter , främst från boende i
kvarteren Bågen och Ladda r en, motsätter man sig att dag hemmet byggs i björkdungen. I stä llet föreslås ett läge
omedelbart söder om radhuse n i kvarteret Drabanten.
Med' anledning av kr i tiken inbjöd stadsarki tektkon tor et
till ytterligare e tt samrådsmöte den 25 maj. Kallelse
skickades till berörda sakägare i enlighet med fastighetsförteckningen samt till dem därutöver som deltog vid för egående samrådsmöte. Vidare delades ka llelsen ut till samtliga cirka 300 läge nh e ter i kvarteren Bågen och Laddaren.
Vid mötet deltog cirka 70 personer. Bl a redogjorde stadsarkitekten för konsekvenserna av att bygga daghemmet på
annan plats i pa r ken , varvid främst tre olika lägen diskuterades. Under mötet framfördes därefter i huvudsa k föl jande synpunkter:
- Björ kdunge n är oerhört viktig. Den utgör en liten, kvarvarande re st na tu r mitt i n ne i bebyggelsen och borde frialysas helt. Den ger förutsättnigna r för flora o ch få ge l liv och är vacker under alla årstider . Även om " bara " ett
tiotal träd ta s bort kommer dungens karaktär he lt att för ändras.
- Det är riktigt att ett daghem behövs, men det skall
byggas i parkens v ästr a delar där det inte finns nå gon värdefull vegetation (fle ra av mötesdeltagarna
förord ade något av de alternativ a förslagen).
- Man tycks ta alltför stor hä nsyn till radh us- och
småhusägarna intill parken medan man i stort sett
nonc halerar dem s om bor i lägenhet.
- Daghemmet komme r att ligga för nära Djurgårdsvägen.
Barnen kan lätt klättra över staketet och komma ut
i trafiken .
Komme ntarer: Stadsarkitektkontoret instämmer i at t
björkdungen har ett mycket s t ort vä rde. Detta är ock så det främsta skä l et till att man under 2-3 års tid
sökt efter nå gon annan plats för daghemmet. Det har
emellertid inte gått att finna några andra godtagbara
l ösn ingar , av skäl som redovisades vid mötet. Vad gäl ler alternativa l ägen inom Djurgård säng har dessa så
stora nackdelar att de en l igt stadsarkitektkontorets
uppfattning inte är försvarbara : l) Det läge som före slås på namnlistorna innebär att en tillfart sgata för
distribution, sopbilar m m måste byggas in i parken
från Djurgårdsvägen. Man skulle få svåra markarbete n ,
o ch komma i konflikt med det gång- och cykelstråk som
går genom Djurg årdsäng . Risken för obehörig trafik och
parkering under kvällar och helger b lir stor . Den nuva rande pulkabacken måste tas bart helt eller delvis, och
radhusen i kvarteret Drabanten skulle drabbas på ett
oacceptabelt sätt av att deras kontakt med parken byggs
för. Slutlig en är förutsättn ingarna för en bra daghems tomt klart säm r e på den kala gräsytan än där det r e dan
finns uppvuxna träd. 2) Ett läge i parkens sydvästra
hör n k ännet eck nas av i huvudsak samma nackdelar. Därt i ll

kommer att bollplanen måste försvinna eller minskas kraftigt, och att en tillfart från sydväst ger mycket svåra
förutsättningar ur solbelysningssynpunkt. 3) Ett daghem
ungefär där den nuvarande lekplatsen ligger skulle inte
drabba enskilda fastigheter lika hårt, men i övrigt belastas av i huvudsak samma nackdelar som de båda ovannämnda förslagen. Framför allt skulle det på ett olyck l igt
sätt dela parken i två delar, där björkdungen skulle bli
en isolerad del intill Djurgårdsvägen utan kontakt med
vistelseytorna i övrigt.
Vad gäller hänsynen till småhusägarna är det en principiellt mycket viktig skillnad mellan en l ösning som i
viss grad drabbar alla (det föreliggande förslaget) och
en som i hög grad drabbar några få (namnlistornas förslag). Det senare är av rättviseskäl och ur rättssäker hetssynpunkt oftast helt oacceptabelt. Ett överklagande
från någon av radhus- eller småhusägarna i alternativ l
eller 2 ovan skulle med största sannolikhet vinna fram gång vid en rättslig prövning, särskilt som det allmänna
intresset kan tillgodoses på annat sätt.
Risken för att barn tar sig ut på Djurgårdsvägen bör
bli mycket liten, eftersom daghemstomten så konsekvent
vänder sig in mot den bilfria parken.
Daghemmet innebär att 8-10 av uppskattningsvis ett
hundratal träd på Djurgårdsäng behöver tas bort. Stadsarkitektkontoret har tidigare framhållit att varje träd
som fälls bör ersättas av minst två nya. Under planarbetets gång har det framförts som en ganska allmän
uppfattning att den västra delen av Djurgåråsäng är kal
och relativt torftig. Hed utgångspunkt i detta bör man
nu, i sam råd med de boende och andra som nyttjar parken,
utforma ett förslag till upprustning av parken i sin helhet. Inom inte särskilt många år kan vi då få en park
som trots ingreppet i björkdungen har en klart högre kvalitet än den har i da g.
Samman fatt.ningsvis :inns det enligt stadsarkitektkontorets uppfattning in te några godtagbara alternativa lägen
för daghemmet, varför valet står mellan att tillgodose
behovet av daghem och önskemålen om att behålla samtliga

björkar.
Därför föreslås, för att tillgodose det allmänna intresset och med hänvisning till vad som redovisas ovan, de
synpunkter som framförts inte medföra någon revidering
av detaljplanen. Byggnadsnämnden föreslås således besluta
att godkänna detaljplanen, upprättad den 29 f ebruari och
reviderad den 6 april 1988, samt
att föreslå kommunfullmäktige att antaga detaljplanen.
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