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Förslag till ändring av stadsplan 

för kvarteret Vesta och östra delen 

av kvarteret Rådhuset i Skara stad, 

uppgjort i juni 1939. 

B e s k r i v n in g. 

Förslagets omfattning. 

l ~ '~'1 1 'O-n"""1-""'· """-' I. ~. t . 1, \ l , , r,; \ .. 

-I 3 AP!l. mi 

Förslaget omfattar kvarteret Ves ta och den söder därom be-

lägna östra delen av kvarteret Rådhuset, begränsade av Malmgatan, 

Järnvägsgatan, Stortorget, Rådhusgatan, genom kvarteret Rådhuset 

gående gånggata utan namn, a.iil al itl:al1du:ogaban och Gröna Gatan. 

Fgr förslaget gäller av Kungl. Majst, fastställd stadsplan av den 

30 april 1926. 

Innebörd. 

Malmgatans breddning till 12 meter har skett på kvarteret 

Vestas bekostnad, varvid i stadsplan f asts tälld gatulinje mot 

kva rteret. Draken bringats att sammanfal la med befintliga ägo

gränser, vilket medför att huset i fonden på Järnvägsgatan kan 

lämnas orört. Järnvägsgatan har breddats från 13,0 meter till 

14,5 meter. Detta innebär en förskjutning av fasadlivet för bägge 

kvarteren från kvarteret Vestas nuvarande fasadliv med 1,5 meter 

åt väster eller med 0,5 meter understigande den gatubredd, som 

byggnadsrådet Hjort ang ivit som tänkbar maximigräns i sitt yttran-

de. Gatugräns och byggnadsl inje mot Stortorget har bibehållits. 

I kvarteret Rådhuset omedelbart väster om befintlig missionskyrka 

belägen gångväg, vilket ej utlagts, hafftfVttats öster om nämnda 

kyrka samt utlagts som fortsättning på Gröna gatan. Alandersgatan 

har bibehållit sträckning, bredd och inriktning mot domkyrkan i 

enlighet med gällande stadsplan så när som på kvarteret Vestas 

sydöstra hörn, där en rätning av byggnadslinjen företagits genom 

en vridning åt s öder, det sista allt i enlighet med byggnadsrådet 

Hjorts intentioner i särskilt avgivet yttrande. Gröna Gatans östra 

gräns har återförts till att sammanfa lla med befintliga tomtgränse 

vilket betyder en förskjutning väster ut av nämnda gräns med cirka 

2 meter. 



densamma begränsats till 10 meter, som Kungl. Byggnadsstyrelsen ansett 

önskvärt.i sitt yttrande. Den längs Alandersgatan och Gröna Gatans för

längningbelägna delen av bebyggelsen har begrä~ts, detta för att i 

enlighet med Kungl. Byggnadsst)lrelsens önskan vinna "anslutning till 

befintlig lägre bebyggelse". Höjden har här satts till 8 meter för 

att minska höjds~illnaden mellan två- och trevåningsbebyggelse. Råd

husets höjd är 8 meter till ta~list. Längs Stortorget, Järnvägsgatan 

och Malmgatan, där affärsläge kan anses föreligga, har föreslagits 

med en våning överbyggda gårdar för affärs- och magasinsändamål. Hus-

djupen ha hållits till de förut föreslagna 12 meterna utom längs 

Alandersgatan, där e~3 djup på 9 meter föreslagits för att ernå god

tagbar gårdsbredd. För väster om Gröna Gatans förlängning belägen 

del av kvarteret Rådhuset har öppen bebyggelse föreslagits i enlig-

het med väster om förutvarande gånggata belägen del av kvarteret Råd-

huset. 

Motivering • 

Utöver de motiveringar, som framgå av det ovan sagda, får jag 

anföra följande. 

I 
Då utredning om genomgångstrafikens förflyttande från Malm- och 

1 Järnvägsgatorna föreligger och av Byggnadsnämnden i princip tillstyrkts, 

har Malmgatans bredd fastslagits till av Kungl. Byggnadsstyrelsen före-

slagna 12 meter. Järnvägsgatan har breddats i avsikt att framsläppa 

tvenne körfiler bekvämt även när parkering för kyrkändamål är nöd-

vändig\ å denna gata. Breddningen understiger byggnadsrådet Hjorts 

alternativ med en halv meter och följer alltså hans yttrande. 

Förflyttning av gatan utan namn i kvarteret Rådhuset öster ut 

till Gröna Gatans förlängning har skett emedan verkligt behov av 

gånggata här föreligger. Av samma orsak har Gröna Gatan upptagits 

till blott 5 meter, då körtrafik här ej är önskvärd. Alandersgatan 

har helt utformats i enlighe t med byggnadsrådetx Hjorts intentioner. 

Av Kungl. Byggnadsstyrelsens yttrande f~mgår att ett bibehållan-

de av trevåningsbebyggelse längs Malm- och Järnvägsgatorna s amt Stor

torget är tänkbar om hushöjden ej höjes från 10 till 11 meter,vilket 

"borde hava .undvikits". Höjden är därför satt till 10 meter för tre-

våningsbebyggelse, vilket ej borde läg~ hinder i vägen för fullgoda 

• 

tre våningar. Vidare säger Kungl. Byggna dsstyrelsen att "det hade varit 



anslutning till en befintlig lägre bebyggelse gjort det önskvärt, 

i erforderlig utsträckning begränsats". 

För att til~ötesgå denna önskan har bebyggelsen längs Alander 

gatan och Gröna Gatans förlängning begränsats till två våningar. Då 

Rådhusets beskaffenhet är sådant, att det med till visshet gränsand 

sannolikhet kommer att avrivas före det väster därom belägna två

våningsaffärshuset, har någon minskning av våningsantalet mot Stor

torget från den i bestående stadsplan tillåtna ej ansetts motiverad 

med hänsyn till Byggnadsstyrelsens ovan angivna önskan. Mot Malmgat . 

motsvarar det längst väster ut i kvarteret Vesta belägna Församling 

husets tvenne våningar i det närmaste en trevåningsbebyggels6 med 

10 meter till taklist. 

Bebyggelsen kring Alandersgatan har utformats med hänsyn till 

följande synpunkter. Dels har byggnadsrådet Hjorts önskan att bi-

behålla Alandersgatan till dess nuvarande bredd och sträckning iakt 

tagits, dels har en söder om Församlingshuset belägen vacker träd

gård till större delen bevarats, varigenom Församlingshusets repre

sentativa fasad åt söder till större delen frilägges, dels har bo-

stadsbebyggelse på grund av gatans ringa bredd ej kunnat tillåtas 

på bägge sidor samtidigt. 

I kvarteret Rådhuset liksom i kvarteret Vesta har den av ~er 

bestående kvartersutformningen i form av sluten bebyggelse bibe-
• 
håll i ts. 

Skara i juni 1939. 

Stadsarki tekt. 
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S t a d s p 1 a n e b e s t ä m m e 1 s e r. 

§ 1 • 

Kvartersområdets användning . 

MOll! . 1. 
endas!! 

Med S be t ecknat område får bebyggas / f ör bostadsända-

mål . 
endast! 

Mom . 2. Med F betecknat område f å r bebyggas! för bostads - e ller 
och! 

kyrkl i g t ändamå.l ;'~i1l högst en f emtede l av hela tomtens areal. 

. om. 3.L---- Med ring - och punktprickning 
enda st! 

byggas! för a ffär sändamål . 

be t ecknat område f år be~ 

, 
/ 

Mom. 4 . Med punktprickning be teclmat område får i cke bebyggas 

vare sig över ell er under markens pl an . 

Byggnads sä t t . 

Mom . 1. J\ied S beteckna t omr å de får bebyggas endast med byggna-

der, som med varandra s ammanbyggas . 

kom. 2. 1Ied F betecknat område får bebyggas med byggnad, som 

uppföres fr i liggande eller sammanbygge s med byggnad å gr annes 

fastighe t . 

~~~ads hQJd och antal våninga r . 

MOIll . 1. I nom område , betecknat med II , får byggnad i cke uppfö r as 
hö~ 

Mom . 2 . 

hom o 3 . 

om . 4 . 

med mer än t vå vån i ngar och me d. ·en/ hö j d. :t~XXx:tä&n~:1: ' i meter 

ang i ven ·av s i ffra inom romb . 

I nom område , beteckna t 

föras med mer än tre våningar 

med III, f å r byggnad i cke upp
hö~stal 

och med en/ höjd x~XXXX~XX~6% i 

meter angiven av s i ffra inom romb . 

I nom område, betecknat med F , f å r byggnad i cke uppföras 

med mer än två. vån i ngar och med en hö jd xxxxxxxxxxxx ej öve r-

st i gande 8 , 0 meter. 

Med r i ng - och punktprickning betecknat område f å r bebygg , 

i en vå n i ng och med en hö jd :tXXXX~äKK~~K e j överstigande 5, 0 



§ 4 . 

~ggnads mate r ial. 

Ked S, ring - oc h punktprickn i ng be t e cknat områd e få r 

enda s t bebygga s med byggnad av s ten e lle r dä r me d jämförl i g t 

ma t e rial. 

Skar a i jun i 1939 . 

0~ Ifid. 
S tad s a rki t ekt . 



B 08 
utdrag ur protokollet hå llet vid 

Byggnadsn ämndens i Skara sammanträde 

den 31 juli 1939. 
., .. 

§ 191. 

Det av stadsarkitekten uppgjorda förslaget till ändring av stads

planen för kvarteret Vesta och östra delen av kvarteret Rådhuset hade 

varit tillgängligt för granskning å stadsingeniörskontoret under tiden 

28 juni - 29 juli 1939, varom annons varit införd i vederbörande tid-

ningar, varjämte samtliga berörda markägare underrättats medelst sär-

skilda kallelser. 

I ärende't hade följ ande skrivelser inkommi t: 

1/. "Till Byggnadsnämnden i Skara. - / 
.;?c.LI", ~,-.G /~ '-,.e~, 

Undertecknad, ägare av fastighete~ NIO 88- 91f; id Hådhusgatan, 

får, efter att hava tagit del av nu utställt förslag till ändring av 

stadsplan och stadsplanebestämmelser för bl.a. kvarteret Hådhuset an-

märka på att min fastighet spolierats såsom självständig tomt, och att 

den måste ingå i andra tomter för att kunna bebyggas. 

Under hänvisning 'jämväl till vad jag i skrivelse till byggnads 

nämnden den 8 mars 1939 anfört be träffa nde min tomt , anser jag mig icke 

kunna godkänna ifrågavarande planförslag. 

Karlstad den 19 juli 1939. 

för Fru Tekla Lagergren/Olle Lagergren." 

2/. "Till Skara Stads Byggnadsnämnd. 

Sedan Nämnden för granskning utställt förslag til l ändring av 

stadsplanen för kvarteret Vesta och del av kvarteret Hådhuset, får jag 

härmed, såsom ägare av tomten n:r 3 i förstnämnda kvarter och tomten 

n:r 11 i det sistnämnda , anföra följande: 

På grund av att den senast upprättade stadsplanen är så go t t som 

en ren copia av den stadsplan, som upprättades i februari 1939 , beder 

jag härmed få hänvisa til l min den 9 mars 1939 till Byggnadsnämnden in-

lämnade besvärshandlingen och bifogar härmed en avskrift av densamma 



och åberopar dess innehåll till all a delar even över denna nu nyupp

rättade stadsplan vilket tagit icke mindre ä# tre månader i anspråk, 

i sann~ing en rundlig tid för så litet utfört arbete. De t tycks som 

om våra dyrbara arkitekter hade fått dessa kvarter helt och hållet 

a tt leka med. Det konstiga i denna sak är, att Herra r a r k itekte r av 

i dag tycks prompt vilja endast sönderrycka den verkligt förnuftigt 

upprättade stadspla nen av år 1926, vilken upprät tades a ven verklig f ö: 

måga och som even genast fastställdes av Kungl. Maj. 

Det klokaste är nog för Herrar av i dag att återgå till stadspla

nen som fastställdes år 1926 och som ett fl ertal itadsfullmäktigeleda

möter even önska a t t så skall göras ! 

Skara den 25 juli 1939. O.Lefvander." 

3/. "Ska ra den 26 juli 1939. 

Till Byggnadsnämnden i Skara. 

Med anledning av erhållit nytt förslag till ändring av stadsplane] 

för kvarteret Vesta och östra de len av kv. Hådhuset be dja vi få göra fi 

j ande e rinringa r emot förSlaget: 

Vi uppskatta givetvis fördelen av a tt vid event. behov få överbygl 

vår gård, men då vår tomt är rela tiv t stor blir den f ör oss a lldeles fi 

dyr och mindre räntabel om vi ej ha mö j lighet a tt bebygga densamma ytt, 

liga re. Vi önska sål ede s att norra delen av tomten får bebyggas även m 

Al andersga tan med tvåvån ingShUS med nio meters djup . Om så får ske kom 

tvenne missprydande gavlar b ort , dels en på vår tomts nordvästra hörn 

dels en å Lefvanderska tQmten vettande åt väster vid .. landersga tan. 

Vi ha tänkt oss kunna nybygga i e t apper. Först från nordvästra hö: 

net av ~landersgatan utmed nya delen av Gröna gatan till i höjd med ut 

huset å Lage rgrenska tomten. Nästa etapp skulle bliva därifrån upp til: 

Rådhusgatan. Då byggnaden i kv. Vesta /Hagrenska trädgården/ rita ts me, 

förgård torde denna byggna d ej komma att skuggp.s av ett event. tvåvåni: 

hus vid Alandersga t ans södra sida. Vi kunna event. gå med på att avstå 

ytterligare någon mark utmed Alandersgatan i hörnet av Gröna gatan om , 

anse s lämpligt me d en uträtning av h l ande r sgatan å detta ställe. I övr 

synes förslaget för vår del ej kunna föranleda anmärkningar. 

tlänvisande t il l ovanstående anhålla vi om vederbörliga ändringar 

teckna Högaktningsfullt Gustafsson & Svensson Möbleringsaffär Skara 

il G.Gustafsson. 
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Vad i skrivelserna i övrigt anfDrts fann bygg nadsnämnden icke 

vara a v beskaffenhet a tt någon hänsyn därtill kunde tagas. 

Byggnadsnämnden beälöt att ingå till Stadsfullmäktige med an-

hållan a tt Stadsfullmäktige måtte med ändring av stadsplanerna, fast-

ställda den 30 april 1926 och den 17 februari 1936/ antaga det nu före

liggande a v sta dsarkitekt nertil Hök i juni 1939 upprättade f örslaget 

till ändring av stadsplanen för kva rte ret Vesta och östra delen av 

kvarteret Hådhuset samt att uppdr aga åt byggna dsnämnden att hos Kungl. 

Ma jst anhålla om fastställelse a v detsamma. 

In fidem 
Axel Bergschöld. 

UR PROTOKOLLET RÄT T UTDRAGE T BE TYGAR: 




