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BESKRIVNING
över förslag till stadsplan
för del av
V I NG

15 1

i Axvalls municipalsamhälle
i Valle kommun
)

av Skaraborgs län
upprättat den 13 oktober 1956
av stadsarkitekten Drott Gyllenberg , Skara

Tidigare
stadsplane
förslag

Ett tidigare upprättat stadsplaneförslag
omfattande hela municipalsamhället,
vilket antogs av municipalstämman den
29 december 1952, har blivit vila nde
i avbidan på l ösning av vissa väg- och
järnvägsfragor.

Dispens

År 1955 erhölls länsstyrel sens dispens
för uppförande av ett hyreshus i två
våningar med inredd vind å mark, som
arrenderades från fastigheten Ving
Prästebolet 1:1 och Vin g Stommen l:l~

Markförvärv

)

•

Frågan om
placering av
alderdomshem

. Sedan Valle kommun numera förvärvat den
från nämnda fastighet a v styckade delen
Ving 15: l har beslutats att därinom frångå det ursprungliga stadsrIaneförslaget
och utöka hyreshusområdet samt anordna
ett mindre villaområde för de närmaste
årens behov.
I sammanhanget har ifrågasatts huruvida
icke ifrågavarande mark borde disponeras
för framtida nybyggnad av ålderdomshem f ör
kommunen.
Ehuru delade meningar råder inom kommunen
om var ålderdomshemmet lämpligen skall
placeras , är man dock enig om att det icke
skall placeras å Ving 15:1.

För att visa en annan möjl i ghet till placering a v ålde rdo msh emmet inom municipalsamhället, om det alls skall ~ lac eras där ,
bifogas en skiss över ett omrade utmed
v ägen till Skärv, vilket torde komma att
bli disponibelt i samband med att sträckningen av länshuvudväg nr 194 de finit i vt
fast ställes.
Hyresh us omr ådet i områdets norra del har
utvidgats a tt omfatta sammanlagt tre
byggnadskroppar om vardera två trapphus.

Förslagets
utfo rmning

Byggnadskropparna ha rrupperats så att den
samlade friytan blir i sydväst och så att
byggnaderna ger en trevl i g gatubild utan
att skugga elle r skymma varandra och
vidare har lIt sikten mo t Ving sjön i öster
tillvaratagit s.
Avsikten är att hyreshusområdet i sin
helhet skall exploateras av den kommunala
bostadsstiftelsen Vall ebostäder, som
låtit uppföra det befintliga hyreshuset,
och att området skall disponeras som en
enda tomt. Av lånetekniska skäl torde
det dock vara nödvändigt att låta det
befintliga hyreshuset tills vidare få
en egen tomt och bilda en tomt av resten.
De båda återstående hyreshusen av ses
bli något mindre än det befintliga oc h
vinden avses endast inredas i den mån
som kan komma att krävas för erhållande
av statliga lån.
Villaområdet i söder best å r av tolv förhållandevis små tomter , en öppen plats
och en liten park.
Hushöjder och våningsantal inom området
ha r va rierats med hänsyn ti ll utsikten
mot Vings jön.
Fö r att undvika t omtutsläpp mot Stenums vägen från villatomterna ha r en grön remsa
ma r kerats mel lan vä ge n och tomtraden.
Grön r emsans gr äns mot vägen har utformats så at t den ska ll medgiva den vägbredd och kurvrätning , som vägförvaltningen kan finna lämplig.
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Ska r a som ovan.
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STADSPLANEBESTÄMMELSER
tillhörande
förslag till stadsplan
för del av

V I N G 151
i Axvalls municipalsamhälle
)

i Valle kommun
av Skaraborgs län
upprättat den 13 oktober 1956 ( ,

, ,

av stadsarkitekten Drott Gyllenberg, Skara
§ l
J

STADSrLANEOI,ffiADETS AN VÄNDN ING
Byggnadskvarter
Med B betecknat område får användas endast för
bostadsändamål.
§ 2
liARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
§ 3

SÄRSKILDA FURESKRIFTER ANGÅENDE OIvlRÅDEN FÖR LEDNI NGAR
)

Å med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar
som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänn~edningar.
§

•

4

BYGGNADSSÄ TT
Å med F betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fristående.
§

5

DEL AV TOMT SOM FÅR BEBYGGAS
Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst
en fjärdedel bebyggas.

§ 6

VANINGSANTAL
Mom. 1.Å med I eller II betecknat område får byggnad
uppföras med respektive högst en och två våningar.
Mom.2. Å med v betecknat område får utöver angivet
våningsantal vind inredas.
§

7

BYGGNADS HÖJD

Å med I, Iv, II eller lIv betecknat område
f år byggnad icke uppföras till större höjd än
respektive 4,4; 5, 6 ; 7,6 och 8, 0 meter.
§ 8

TAKLUTNI NG
I nom med I, II och lIv eller Iv betecknat område f år tak givas en lutning mot horisontalplanet av respektive högst 30 0 och 450.
Skara som ovan.
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