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DETALJPLAN FÖR

Skarabergs Centrum
(delområde 8)
I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN, SKARABORGS LÄN

Planbeskrivning
HANDLINGAR
Detaljplanen utgörs av plankarta med bestämmelser samt planbeskrivning , genomförandebeskrivning och en illustrationskarta. Till planen hör grundkarta, fastighets förteckning , bullerutredning och bullermätning.
INLEDNING OCH SAMMANFATTNING
Stadsarkitektkontoret har utarbetat en detaljplan för den
"centrala", södra delen av stadsdelen Skaraberg, benämnd Skarabergs Centrum eller delområde 8. Planen bygger i allt väsentligt på den av kommunfullmäktige antagna dispositionsplanen, och innebär i korthet följande .
- Inom planområdet uppförs cirka 118 nya lägenheter i blandade
storlekar och hustyper. Bebyggelsens höjd överstiger inte
två våningar.
- Det egentliga centrumområdet avses innehålla ett torg med
butik, "Rikets Sal", samlingslokaler och bostäder.
Planområdet genomkorsas i väst-östlig riktning aven gångoch cykelväg, "Ängsstigen", som utgör Akerstigens förlängning österut. I öster byggs gamla Mariestadsvägen efter några år om till en gång- och cykelväg som via en tunnel under
Brogårdsvägen leder in mot Skara centrum och andra stadsdelar.
- Bebyggelsen norr om Ängsstigen utformas trafikseparerat dvs
endast nyttotrafik tillåts inom området. Gemensamma parkeringsområden anordnas omedelbart söder om Ängsstigen.
- Bebyggelsen söder om Ängsstigen utformas med en större biltillgänglighet, där cirka hälften av lägenheterna får garage
i direkt anslutning till entren.
- Nuvarande daghem Rödklövern utökas, och daghemstomten får en
något annorlunda utsträckning än i dag.
- Planen omfattar en stor del av Skarabergs centrala parkområde, som iordningställs i takt med bebyggelsen.
- Planområdet nås via två lokalgator från Storsvängen. De
mindre gator som anläggs inom området skall ligga på kvartersmark och skötas av de boende.
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PLANDATA
Läge och areal
Planområdet omfattar cirka 8,7 ha varav cirka 3,5 utgörs av
kvarter för bostadsbebyggelse. Dess läge och omfattning framav kartan nedan.
Sommargörden
Planteringen
.~

Uddetorpsskolan

;- c"-,

Vördcentral

Planområdets läge och omfattning (grå yta
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planområdet)

Markägoförhållanden
All mark inom planområdet ägs av Skara kommun.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer mm
För planområdet gäller den ändrade dispositionsplanen för Östra delen av Skaraberg, antagen av kommunfullmäktige 1984.

utdrag ur översiktsplanen
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Enligt bostadsförsörjningsprogrammet för 1988-94 räknar kommunen med att man inom planområdet påbörjar byggandet av sammanlagt 100 lägenheter under 1989 och 1990.
Detaljplaner
De detaljplaner som gäller för planområdet och angränsande
mark framgår av kartan nedan. De planer vars genomförandetid
tt ut har satts inom

"

.

eJ

Gällande detaljplaner ( grå yta = planområdet)
Inom planområdet:
B 248 Andring och utvidgning av stadsplanen för kv Krämaren
mm, fastställd den 21 april 1 975.
B 260 Ändring och utvidgning av stadsplanen för sydvästra delen av Skarabergsområdet mm, fastställd den 25 okt 1978.
B 267 Ändrad stadsplan för kvarteret Månglaren mm, fastställd
den 14 aug 1979.
B 292 Utvidgning och upphävande av stadsplan för Skarabergs
Industriområde (Södra delen ), fastställd den 8 jan 1986 .
Utanför planområdet:
B 265 Utvidgning av stadsplanen för sydvästra delen av Skarabergsområdet, fastställd den 18 april 1979.
B 304 Detaljplan för Skaraberg delområde 11, lagakraftvunnen
den 10 jan 1989.
Den gällande planen för centrumområdet innehåller bl a områden
för kyrka och LM-skola, vilka numera saknar aktualitet.
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Markbeskaffenhet
Planområdet utgörs till största delen av åkermark. En översiktlig grundundersökning har gjorts i samband med en tidigare
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upprättad områdesplan 1971. Enligt denna kan på moränåsen, där
marken är alltigenom fast, all slags bebyggelse grundläggas
direkt i jorden. Större delen av exploateringsområdet utgörs
av moränbildningar med mycket fast lera, men i den sydöstra
delen finns även lösare jordlager.
Topografi
Nivåskillnaderna är stora i området, och den högsta punkten
ligger cirka sex meter över Storsvängens nivå. Områdets södra
del utgörs aven södersluttning medan den norra delen sluttar
svagt mot norr.
Värdefulla träd
Eftersom större delen av planområdet saknar träd, är de få
träd som finns av extra stort värde för den nya boendemiljön.
Sydost om daghemmet och i planområdets sydvästra del finns en
hel del träd som så långt möjligt skall sparas. Detsamma gäller de träd som finns i anslutning till befintligt bostadshus
vid gamla Mariestadsvägen i öster.
Skarabergsåsens vetenskapliga värde
Skarabergsåsen ingår i ett system av tvärgående åsbildningar
genom hela Skandinavien och Finland och har ett mycket stort
vetenskapligt värde. Asen bildades som randmorän då inlandsisen under ett stillestånd och troligen också under tillfälliga
framryckningar lämnade material längs isranden. Den har en
mycket komplex uppbyggnad som är viktig för tolkningen av isens avsmältningsförlopp. Vid mark arbeten inom planområdet
skall man därför ge tillfälle till vetenskaplig dokumenation
av lagerföljder mm.
Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om sådana påträffas skall man emellertid iaktta vad som gäller enligt 2
kap 6 & 10-14 §§ kulturminneslagen.
Bebyggelse
Inom planområdet finns daghemmet Rödklövern med två avdelningar, en transformatorbyggnad strax söder därom samt ett äldre
bostadshus med tillhörande ekonomibyggnader intill gamla Mariestadsvägen. Bostadshuset är i relativt dåligt skick liksom
ekonomibyggnaderna.
Gator och trafik
Planområdet gränsar i öster till den s k gamla Mariestadsvägen, en grusväg som i dag förbinder Storsvängen med E3 drygt
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en kilometer längre norrut. Vägen är en enskild väg med statsbidrag, och Skara kommun är enligt beslut i kommunfullmäktige
väghållare. Vägen skall ytterligare några år fungera som tillfart bl a till det s k delområde 11, varefter delar av den
byggs om till gång- och cykelväg.
I söder gränsar planområdet till Storsvängen, som är stadsdelen Skarabergs huvudgata. Söder därom ligger Brogårdsvägen
(länsväg 616) som 1986 trafikerades av cirka 3200 fordon per
årsmedeldygn.
Allmänna ledningar
Huvudledningar för vatten, spillvatten och dagvatten finns i
huvudsak längs Storsvängens norra sida samt i Akerstigen. I
Akerstigen är de framdragna till en punkt cirka 20 meter öster
om daghemmet. Därtill ligger en huvudvattenledning i Gamla Mariestadsvägen.
Huvudledningar för el är framdragna västerifrån till transformatorstationen i planområdets västra del.
Huvudledningen för fjärrvärme till Skaraberg ligger strax öster om kvarteret Vetet, och en sidoledning är byggd i huvudsak
fram till den punkt öster om daghemmet där VA-ledningarna slutar.

Detaljplanens innebörd:
,il

HSBs

I

Ängsst igen

bostäder

AB Borätts bostäder
Hemma nsvägen

SE KT ION GENOM ÅS EN MOT ÖSTE R

Bostäder
Planområdet skall innehålla cirka 118 lägenheter i blandade
storlekar och upplåtelseformer. Bebyggelsen norr om Ängsstigen
har utarbetats av HSB medan AB BoRätt utformat områdets södra
delar inklusive centrumanläggningen.
En förutsättning för husprojekteringen är att bebyggelsens
höjd inte får överstiga två våningar. I annat fall skulle den
alltför kraftigt dominera i landskapet samt utgöra en olämplig skärm mot den lägre liggande parken och småhusområdet norr
därom.
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Centrum
Planområdets centrumdel innehåller en generell byggrätt för
centrumbebyggelse. I detta begrepp ingår verksamheter som bör
ligga centralt och lätt kunna nås av många. I första hand reserveras mark för en butik, vars storlek och karaktär är beroende av det etableringsintresse som finns. I övrigt skall
centrat innehålla en tomt för en s k Rikets Sal åt Jehovas
vittnen, gemensamma lokaler för bostäderna inom planområdet
samt 18 lägenheter. Om intresse finns utgör planen inget hinder för etablering av mindre kontorsverksamheter, hårfrisör,
servering eller liknande, förslagsvis i bottenvåningarna på de
båda bostadshusen i centrum.
Daghemmet Rödklövern behöver byggas till med minst en avdelning utöver nuvarande två. Som följd av byggnadens disposition
är lämpligaste utbyggnadsriktning mot sydost. Varuintaget ligger i väster, varför torget måste utformas så att distribut i onsfordon kan köra in och vända intill daghemmet.
Det har framkommit förslag att utöka daghemmet till fyra avdelningar . Planen utgör inget hinder för detta, men det synes
svårt att finna en rationell planlösning med fyra a v delningar.
Med en fjärde avdelning krävs också utökning av nuvarande personal- och köksut rymmen . Slutligen är utrymmet för parkering
något begränsat.
Befolkningsskydd
Planområdet ingår i Skara skyddsrumsort, vilken är klassad
som s k SÖ-område (Skyddsrumsort, övrigt område) där befolkningsskyddet inte kan lösas med skyddsrum eftersom statliga
bidrag f n i nte ges.
Befolkningsskyddet vid beredskap eller krig förutsättes i
stället lösas genom uppförande av friliggande skydd eller
förbättring av befintliga skyddade utrymmen som cykel tunnlar
och liknande. Den delplan för byggnadstjänst som ingår i
kommunens skyddsplan avses vid kommande revidering kompletteras med en redovisning av hur utbyggnad av befolkningsskyddet skall ske i en krissituation.
Parkområdet
I detaljplanen ingår förutom bebyggelsen även en stor del av
Skarabergs stadsdelspark. Den del som ligger inom planområdet
utgörs aven svag norrsluttning, där parken skall iordningställas i takt med att bebyggelsen färdigställs.
Parken skall anläggas med stor variation för att ge möjlighet
till många skilda aktiviteter och upplevelser. Längst i öster
har schaktmassor redan formats till en pulkabacke, och i väs-
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ter bör en mindre del av parken få karaktär av "finpark" med
soffor, prydnadsbuskar, blomsterrabatter el likn. Generellt
krävs en ganska kraftig planterings insats eftersom marken i
dag utgörs av åkermark helt utan träd.
I och med att daghemstomten utökas österut kan en justering av
gränsen göras även i väster och mot norr. Man får därigenom en
välbehövlig breddning av den mycket smala passage som i dag
utgör "huvudentre" till parken från söder.
Gator och trafik
l. Trafiksystem och gatunät
Planområdet trafikmatas från Storsvängen i söder, som utgör
stadsdelens huvudgata. Från Storsvängen byggs nuvarande infart
till daghemmet och gamla Mariestadsvägen om till två lokalgator. Den nuvarande västra infarten är något brant och behöver
justeras något. Tills vidare skall gamla Mariestadsvägen även
fungera som genomfart till delområde 11 och "gamla" Skaraberg.
Bebyggelsen norr om Ängsstigen utformas helt bilfritt, dvs endast nyttotrafik (sopbilar, flyttbilar o likn) har rätt att
köra in i kvarteren. Gemensamma parkeringar anordnas vid 10kalgatornas slut omedelbart söder om Ängsstigen. Bebyggelsen
söder om Ängsstigen får en större bil tillgänglighet , där cirka
hälften av lägenheterna får biluppställningsplats i direkt anslutning till entren. Dessa nås via entregator på kvartersmark.
2. Parkering
Principerna för parkeringens förläggning har beskrivits ovan.
Den dimensioneras för 1.2 platser per lägenhet. Med 56 lägenheter norr om Ängsstigen (i kvarteren Alsikeklövern och Harklövern) behöver cirka 70 platser anordnas. Dessa delas upp i
två grupper om ca 25 respektive 50 platser omedelbart söder om
Ängsstigen. För de 18 lägenheterna i kvarteret Vitklövern
(centrum) anordnas parkering inom P-området omedelbart öster
därom. Inom kvarteret Gullklövern byggs såväl enskilda garage
som gemensamma anläggningar.
I anslutning till centrum anläggs cirka 17 allmänna p-platser
som utnyttjas av besökare till och personal på daghemmet, av
besökare till Rikets Sal och butiken samt av övriga centrumbesökare. Flera av dessa grupper behöver p-plats vid olika tider varför man kan räkna med ett högt samnyttjande.
Omedelbart söder om Storsvängen kan ytterligare parkeringsplatser iordningställas om behov i framtiden uppstår inom
planområdet eller angränsande bostadsområden.
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3. Gång- och cykeltrafik
I enlighet med dispositionsplanen genomkorsas planområdet av
ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik i väst-östlig riktning, Ängsstigen. Ytterligare huvudstråk för gång- och cykeltrafik är dels nuvarande väg mot Skara centrum i väster, dels
gamla Mariestadsvägen i öster. Den senare byggs vidare söderut
för att via en tunnel under Brogårdsvägen leda in mot skolorna, Skara centrum mm. De topografiska förutsättningarna för en
tunnel är svåra, varför tunneln och dess anslutningar måste
utformas med stor omsorg för att man skall få en förbindelse
som är både bekväm och säker.
4. Kollektivtrafik
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 11 december 1989 skall
busstrafik i s k service- och arbetslinjer införas i Skara
tätort. Fordonen skall vara relativt små och i första hand
betjäna äldre personer, delvis som ett alternativ till färdtjänsten. För att uppnå detta eftersträvas kortare gångavstånd
än vid traditionell busstrafik.
Ängsstigen har relativt goda förutsättningar för en kombination av gång l cykeltrafik och busstrafik. Den har inga nedförsbackar där cyklister kan komma upp i olämpligt höga hastigheter. Det finns inga bostadsentreer som vänds direkt mot cykelvägen. När den östra gång- och cykel tunneln under Brogårdsvägen byggts behöver nästan inga cyklister på väg mot Skara
centrum utnyttja Ängsstigen.
Ängsstigen är en strategiskt viktig länk för servicelinjetrafiken eftersom man därifrån når många lägenheter med relativt
korta gångavstånd. Mot bakgrund av detta innehåller planen en
rätt att under vissa förutsättningar trafikera Ängsstigen med
buss. En grundförutsättning är att bussarna framförs på gångoch cykel trafikanternas villkor och med stor hänsyn taget till
att lekande barn kommer att finnas på och intill körbanan.
Planen innehåller busshållplatser vid Storsvängen. Dessa behövs inte för bussar som trafikerar Ängsstigen, utan utgör en
reserv för en tänkt arbetslinje och för ett eventuellt annorlunda busslinjenät i framtiden.
Störningar
Planområdet påverkas av buller från både Brogårdsvägen och
Storsvängen. De riktvärden för trafikbuller som riksdagen godkände 1981 innebär att bullernivån utomhus vid nyplanerade bostäder inte bör överstiga 55 dBA. Enligt den bullerutredning
som tillhör detaljplanen krävs ett avstånd på 65 meter från
Brogårdsvägens och 20-22 meter från Storsvängens mitt för att
detta skall kunna uppnås. Bakom detta ligger bedömningen att
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Storsvängen i framtiden kan komma att trafikeras av cirka 1500
fordon per årsmedeldygn (åmd), en uppskattning som bl a bygger
på att Storsvängens västra del i dag trafikeras av cirka 1300
fordon per åmd.En bullermätning som gjorts bekräftar i stort
sett de värden som bullerutredningen ger.
Vid de fyra parhusen intill Storsvängen kommer marken att planas ut så att en slänt bildas mot gatan, vilket ger en ytterligare bullerdämpande effekt.
Teknisk försörjning
Enligt beslut i kommunfullmäktige skall hela stadsdelen Skaraberg anslutas till fjärrvärmenätet. För att kunna fortsätta
utbyggnaden österut skall ledningar läggas ner i hela Ängsstigen.
Anslutningspunkterna för VA och el kommer att preciseras i exploateringsavtalet . Lämpligast är troligen att ansluta kvarteret Alsikeklövern västerut medan kvarteret Harklövern får anslutningspunkt i den östra lokalgatan. Kvarteren Vitklövern
och Gullklövern ansluts lämpligen till befintliga huvudledningar intill Storsvängen.
Inom C-området finns i dag en transformatorstation vars läge
innebär allvarliga låsningar för områdets användning. Den
s kall därför flyttas något västerut, till ett läge intill den
nuvarande gång- och cykelvägen.
Sopbilar , brandbilar och tyngre transporter förutsättes liksom
inom öv riga delar av Skarabergsområdet köra i särskilda slingor på gång- och cykelvägarna. Exakt hur detta skall ske av görs i det fortsatta projekteringsarbetet och bevakas i samband med bygglovprövningen.
REVIDERING
Innebörden av revideringen den 3 november framgår av samrådsredogörelsen. Revideringen den 13 december beskrivs i utlåtandet efter utställningen.
UNDERSKRIFT
Detaljplanen är upprättad den 7 juli samt reviderad den 3 november och 13 december 1989.

~~'_ ~ QR~_
Ander~1:n

Östen
stadsarkitekt

Erik Westlin
planarkitekt
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Antagen av kommun fu llmäk t ige den 2 9 januari 1990
Lag a k r aft de n 26 februa r i 19 9 0

DETALJPLAN FÖR

Skarabergs Centrum
(delområde 8)
I SKARA TÄTORT,SKARA KOMMUN

Genomförandebeskrivning

INLEDNING
Detaljplanen innebär i huvudsak en uppföljning av den av kommunfullmäktige antagna översiktsplanen för Östra delen av Skaraberg . Inom det s k delområde 8 föreslås uppföras cirka 120
lägenheter samt ett centrum med butik, samlingslokal och en
s k Rikets Sal för Jehovas vittnen.
TIDPLAN
Ambitionen är att byggstart skall kunna ske under början av
1990.
GENOMFÖRANDETID
Genomfö randetiden regleras i bestämmelserna och är fem år från
den dag planen vinner laga kraft. Med nuvarande bostadsefterfrågan bör området med god marginal vara fullbyggt inom denna
tid. Om fastighetsägare och kommunen är överens kan emellertid
byggnation enligt planen ske även därefter.
ANSVARSFÖRDELNING OCH EXPLOATERINGSAVTAL
Huvudregeln är att kommunen ansvarar för och bekostar all anläggning och skötsel på allmän platsmark medan respektive fastighetsägare tar ansvar för åtgärder på kvartersmark. Undantag
från eller precisering av detta formuleras i ett exploateringsavtal som godkänns av exploatörerna innan planen antas.
Kvartersmarken norr om Ängsstigen samt de två P-områdena omedelbart söder därom exploateras av HSB medan övrig kvartersmark mellan Ängsstigen och Storsvängen, inklusive centrum, exploateras av AB Borätt. Avtalet skall bl a reglera följande.
P-områden
Ansvaret för iordningställande av de två P-områden (ca 25 resp
50 platser) som ligger omedelbart söder om Ängsstigen åvilar
HSB, och de skall tillhöra och disponeras av den eller de fas-
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tigheter som bildas norr om Ängsstigen. HSB förbinder sig att
anordna sluten vägg i den del av gemensam gräns med AB BoRätts
fastighet som markerats med grov streckad linje på till exploateringsavtalet hörande karta. Väggens utsträckning skall i
huvudsak stämma överens med illustrationsplanen. Båda exploatörerna förbinder sig att i anslutning till väggen utforma
varje parkeringsplats som ear-port om inte annat överenskommes
med byggnadsnämnden. Där väggen är gemensam med byggnad på AB
BoRätts mark delas byggkostnaderna för densamma mellan exploatörerna . Ansvaret för framtida underhåll av vägg i gräns åvilar båda fastighetsägarna gemensamt.
P-området vid centrum (24-28 platser) skall tillgodose behove t
för bostäderna i centrum men även innehålla platser för anställda i butik eller annan centrumverksamhet. Det kan antingen ingå i den fastighet som innehåller bostäderna eller utgöra egen fastighet. Intill gatan skall träd planteras i huvudsaklig överensstämmelse med illustrationsplanen.
De allmänna parkeringsplatserna i centrum (16-18 platser) förutsättes nyttjas av besökare till Rikets Sal och butiken samt
av besökare och personal på daghemmet Rödklövern. Ersättning
för detta kan tas ut antingen separat eller vid prissättning
av marken för Rikets Sal och butiken.
P-området söder om Storsvängen (40-50 platser) utgör ett reservområde för behov som kan uppstå inom planområdet eller inom angränsande bostadsområden i framtiden. Då det inte utgör
allmän plats har kommunen ingen skyldighet att iordningställ a
området, utan det disponeras och iordningställs av dem som p å visar ett behov och som får kommunens tillstånd att disponera
marken. Marken förutsättes upplåtas med arrendeavtal. Tills
vidare sköts marken av kommunen som i dag.
Butik och samlingslokaler
Inom med C betecknat område skall minst 150 kvadratmeter byggnadsarea reserveras för butikslokaler om inte annat överenskommes med byggnadsnämnden.
Inom med C betecknat område skall gemensamma lokaler för hela
planområdets behov uppföras. Ett särskilt avtal förutsättes
träffas som säkerställer BoRätts och HSB:s gemensamma nyttjanderätt till och kostnader för lokalerna. Lämpligast sker detta
genom att en gemensamhetsanläggning bildas.
Distribution till daghemmet
Distributionsfordon till daghemmet Rödklövern har rätt att som
beskrivs i planhandlingarna köra in på torget för att angöra
utan backvändning.

12

Distribution till butik
Angöring till butik får delvis ske på allmän platsmark omedelbart öster om det föreslagna butiksläget. Hänsyn till detta
bör tas då priset för marken fastlägges.
Transformatorstation
Kommunen ansvarar för och bekostar flyttning av befintlig
transformatorstation till det läge som detaljplanen anger.
Körbara gång- och cykelvägar
Exploatören förbinder sig att i erforderlig omfattning och efter samråd med kommunen och Sellbergs Renhållnings AB utföra
gång- och cykelvägar på kvartersmark så att de kan trafikeras
med sopfordon.
Utformning av bebyggelsen närmast Storsvängen
Vid uppförande av de fyra parhusen närmast Storsvängen skall
marken terrasseras så att en slänt mot gatan ger viss bullerdämpande effekt. De fyra parhus som ligger omedelbart norr
därom skall utformas som sluttningshus med envåningsfasad mot
norr. Båd a kraven gäller om inte annat överenskommes med bygg nadsnämnden.
Befintliga och nya träd
Inom planområdet finns ett antal träd som har stor betydelse
för miljön. De som står på blivande allmän platsmark får inte
skadas eller tas bort om inte annat överenskommes med kommunen. Även vissa träd på blivande kvartersmark har så stor betydelse att det i exploateringsavtalet skall regleras att de
inte utan byggnadsnämndens godkännande får tas bort eller skadas. Dessa träd har markerats med ring på till avtalet hörande
karta. Om sådant träd fälls eller skadas så att dess livslängd
avsevärt förkortas skall ett vite utgå.
Nya träd skall planteras i huvudsaklig överensstämmelse med
illustrationsplanen. Slutlig ställning till detta tas dock
först vid bygglovprövningen.
Avgifter och ersättningar
Anslutningsavgifter för VA, el och fjärrvärme samt priset för
försäljning av marken preciseras i exploateringsavtalet.
MASSUPPLAG
Marken omedelbart söder om pulkabacken, inom kvartersmark, behöver höjas cirka en meter för att komma i nivå med marken
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norr därom. Detta bedöms som en lämplig upplagsplats för överskottsmassor varför kommunen avstått från att genomföra en
uppfyllnad.
GAMLA MARIESTADSVÄGEN OCH TUNNELN UNDER BROGARDSVÄGEN

Tills vidare måste gamla Mariestadsvägen ligga kvar som gata.
När Storsvängens östra del byggts ut som ny tillfart till Skarabergsområdets nordöstra delar skall den emellertid byggas om
till gång- och cykelväg från Ängsstigen och norrut.
Gång- och cykel tunneln under Brogårdsvägen byggs och bekostas
av kommunen om inte annat överenskommes med vägförvaltningen.
TILLFART TILL SKARABERG 3:18 OCH MANGLAREN 4

Tillfart till Skaraberg 3:18 får ske från den östra lokalgatan
via den framtida gång- och cykelvägen. Tillfarten till Månglaren 4 samt till porten i ekonomibyggnaden på samma fastighet
får ligga kvar som i dag vilket innebär en rätt för fastighetsägaren att på erforderlig sträcka trafikera den nya gångoch cykelvägen.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRAGOR

Det med C betecknade området förutsättes delas in i minst två
fastigheter. En fastighet skall innehålla Rikets Sal medan en
annan kan innehålla bostäder, samlingslokal och butikslokal.
Beträffande P-områden hänvisas till vad som sagts ovan.
UNDERSKRIFT

Detaljplanen är upprättad den 7 juli samt reviderad den 3 november och 13 december 1989.
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